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Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya
malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal,
(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau
dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan
langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau
menciptakan Ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, Maka peliharalah
kami dari siksa neraka.
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ABSTRAK
Laporan Akhir yang berjudul Mekanisme Pembiayaan Cicilan Emas
(Pawning) di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jambi. Jl. Gatot Subroto No. 29a
Sungai Asam. Ini membahas mengenai mekanisme pembiayaan cicilan emas
(pawning) dengan tujuan (1) untuk mengetahui fitur pembiayaan produk cicilan
emas pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Jambi JL. Gatot Subroto No. 29a
Sungai Asam. (2) Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan pembiayaan produk
cicilan emas yang dilaksanakan pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Jambi
JL. Gatot Subroto No. 29a Sungai Asam.
Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif menggunakan metode
wawancara. Penulis mewawancarai pegawai pada Bank Syariah Mandiri Cabang
Jambi yaitu pawning officer yang akan dijadikan narasumber yang dapat
mendukung hasil yang diperoleh dalam penelitian yang sedang dijalani.
Hasil penelitian menunjukkan jika mekanisme pembiayaan cicilan emas
(pawning) di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jambi, Jl. Gatot Subroto No. 29a
Sungai Asam terdiri
dari
beberapa
tahapan
mulai
dari
syarat
pengajuan,penilaian agunan,pemutusan pembiayaan,pelaksanaan akad dan
pencairan pembiayaan. Dalam proses pembiayaan produk BSM cicil emas,
BSM Cabang Jambi berpedoman kepada fatwa DSN-MUI. Akad yang
digunakan dalam produk BSM Cicil Emas adalah akad murabahah (jual beli)
dimana bank sebagai pihak penjual yang menalangi pembelian emas
terlebih dahulu dan nasabah sebagai pembeli membayar dengan cara
menyicil selama kurun waktu 2-5 tahun dengan ketentuan margin yangsudah
disepakati bersama. BSM dalam hal ini berpedoman kepada fatwa DSN MUI
No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah. Adapun pengikatan agunan
atau emas menggunakan akad rahn (gadai) dimana bank menangguhkan emas
selama kurun waktu yang telah disepakati sesuai dengan Fatwa DSN-MUI
No: 26/DSN-MUI/III/2002tentang rahn. Berdasarkan hasil penelitian, maka
produk Pembiayaan BSM Cicil Emas di BSM Kantor Cabang Semarang sudah
sesuai dengan fatwa DSN MUI, baik fatwa No:77/DSN-MUI/05/2010 tentang
jual beli emas secara tidak tunai, fatwa DSN-MUI No:04/DSN-MUI/IV/2000
tentang murabahah dan fatwa DSN MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn.
Kata Kunci : Mekanisme, Pawning, Emas
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PERSEMBAHAN

Jika Allah menolong kamu,maka tidak ada orang yang dapat
mengalahkanmu
Jika Allah membiarkan kamu,maka siapakah gerangan yang dapat
menolong kamu selain dari Allah karena itu hendaklah kepada Allah
orang-orang mukmin bertawakal (Ali Imran:160)
Ya Allah....Ya Robbi...
Tiada kata yang dapat kuucapkan selain kata syukur
Alhamdulillahirabbi’alamin....
Setelah perjalanan ini lama ku tempuh.Ku sadari perjalananku masih
panjang,meski langkahku baru sampai di sini.Namun,perjuangan dan
harapan belumlah usai.
Kan ku tempuh liku kehidupan ini demi asa yang belum tergapai,walau
gersang dan kerikil kehidupan setiap saat selalu menghadang.
Setulus hati..Kupersembahkan karya kecilku ini yang telah kuukir dengan
tanganku
Kata-kata yang telah ku susun dengan hati dan cucuran keringat sebagai
tanda cinta dan baktiku..
Semua ini ku persembahkan khusus nya untuk orang-orang tercinta yang
selalu memberikan dukungan moril dan mengirimkan do’a untuk
saya,serta menjadi motivator terbaik.
Khususnya semua ini saya persembahkan
Buat Ayahanda dan Ibunda, Tiada kesabaran yang mampu menandingi
kesabaranmu Demi keberhasilan anakmu.
Buat Adek ku . Yang selalu memberikan semangat. Jangan pernah lelah
dan menyerah buat menggapai cita-citanya,mari sama-sama kita buat
keluarga bangga...
Buat teman-teman seperjuangan, terima kasih selalu memberikan doa dan
semangat.
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Buat Ibu Dr. Halimah Dja’far, M.Fil.I, terima kasih yang tak terhingga
karena telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga dalam membimbing
penyelesain Laporan Akhir ini

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi robbil ‘alamin Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas
limpahan Rahmat dan Karunia-Nya

sehingga penulis dapat menyelesaikan

penulisan Karya Tulis Ilmiah ini dengan judul MEKANISME PEMBIAYAAN
CICILAN EMAS (PAWNING) DI PT. BANK SYARIAH MANDIRI CABANG
JAMBI. JL. GATOT SUBROTO NO. 29a SUNGAI ASAM sebagai salah satu
syarat untuk memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md) pada Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
Ungkapan terima kasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada pihakpihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, yang telah meluangkan
waktu, pikiran dan tenaga. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :
1. Bapak Dr. H. Hadri Hasan, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri
Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Bapak Ahsan Putra Hafiz, S.HI, M.EI selaku Ketua Program Studi D-III
Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
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3. Ibu Dr. Halimah Dja’far, M.Fil.I selaku Dosen Pembimbing Laporan yang
telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga dalam membimbing dari awal
hingga terselesaikannya laporan ini.
4. Bapak / Ibu Dosen Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis selama mengikuti
perkuliahan.
5. Seluruh Staf Karyawan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin
Jambi yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kedua Orangtua serta seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan
dukungan moril dan mengirimkan do’a untuk saya, serta menjadi motivator
terbaik.
7. Bapak Imam Syahdan selaku Pawning Officer Bank Syariah Mandiri Cabang
Jambi yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada penulis serta
membantu dalam memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian
ini.
8. Teman-teman angkatan 2016 yang telah menjadi motivator dalam penulisan
laporan ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan yang membantu, memberikan
motivasi, semangat dan dukungan tiada henti kepada penulis.
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan laporan ini masih jauh dari
kesempurnaan meskipun telah diupayakan semaksimal mungkin namun masih
banyak terdapat kekurangan dan kelemahan di sana sini, baik tata bahasa, materi
maupun analisis terhadap data oleh keterbatasan penulis, untuk itu penulis

viii

menantikan berbagai masukan yang membangun untuk lebih menyempurnakan
skripsi ini untuk yang akan datang.
Atas segala kekurangan dan keterbatasan, dengan segala kerendahan hati
penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Penulis menyadari bahwa laporan ini
masih jauh dari sempurna dan banyak terdapat kekurangan karena keterbatasan
pengetahuan dan pengalaman, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran
yang bersifat membangun dari pembaca demi perbaikan - perbaikan dimasa yang
akan datang.
Akhirnya penulis berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita
semua dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan karunianya
kepada kita semua, Amin.

Jambi,

November 2019
Penulis

Teguh Nuhdrikha Rysad
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang
Perkembangan ekonomi suatu negara secara keseluruhan tidak
dapat dipisahkan

dari

perkembangan

perbankan

di

negara

yang

bersangkutan. Sebab industri perbankan yang maju merupakan sumber
pendanaan pembangunan

jangka

panjang

yang

stabil.

Perbankan

mendukung kegiatan perekonomian melalui pembiayaan kegiatan usaha
yang dilakukan melalui pemberian kesempatan kepada masyarakat guna
memperoleh modal untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi
nasional. Perbankan merupakan unsur yang memegang peran sangat
penting dalam sistem keuangan dan perekonomian suatu negara.1
Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat
dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam
bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan
taraf hidup rakyat banyak. Perbankan adalah segala sesuatu yang
menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta
cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank umum
adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional
dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan
jasa dalam lalu lintas pembayaran.2

1
2

Muhammad, Lembaga Ekonomi Syariah, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007) hlm 6
Malayu, S.P. Hasibuan, Dasar-dasar Perbankan, (Jakarta : Bumi Aksara, 2009), Hlm 1

1

Menurut Kazarian di dalam bukunya yang berjudul handbook of
Islamic banking, tujuan dasar dari perbankan syariah ialah menyediakan
fasilitas keuangan dengan dengan cara mengupayakan instrumen-instrumen
keuangan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan norma-norma syariah.
Menurut Kazarian, bank syariah berbeda dengan bank tradisional dilihat dari
segi partisipasinya yang aktif didalam proses pengembangan sosioekonomis dari Negara-negara Islam. Dikemukakan dalam buku itu, tujuan
utama

dari

perbankan

syariah

bukan

untuk

memaksimumkan

keuntungannya sebagaimana haknya dengan system perbankan yang
berdasarkan

bunga,

tetapi

lebih

kenapa

memberikan

keuntungan-

keuntungan sosio-ekonomis bagi orang-orang muslim.3
Berdasarkan hukum asal muamalah berdasarkan ilmu ushul fiqh
menyatakan bahwa segqala sesuatu yang diperbolehkan, kecuali ada
larangan dalam Alquran atau as-Sunnah. Yang perlu dilakukan dalam hal
muamalah adalah mengidentifikasikan

hal-hal yang dilarang (haram),

kemudian menghindarinya. Selain hal-hal yang diharamkan tersebut, kita
boleh menciptakan, menambah, mengembangkan, dan mempergunakan
daya

kreativitas (ijtihad) dalam bidang muamalah untuk kemajuan

peradaban manusia.
Disinilah letak fleksibilitas syariat Islam. Pada umumnya, syariat
Islam dalam bidang muamalah hanya memberikan petunjuk-petunjuk dan
prinsip-prinsip yang sifatnya umum dan mendasar.Hal-hal yang lebih rinci,
detail dan teknis tidak diatur tetapi diserahkan kepada manusia melalui
3

Sutan remy sjahdeini, perbankan syariah produk-produk dan aspek-aspek hukumnya, (Jakarta
kencana 2015) hlm 32

2

proses ijtihad. Dengan demikian, bidang muamalah ini akan selalu
berkembang dan mengakomodasi perubahan yang terjadi di berbagai bidang
ditengah-tengah masyarakat serta dapat diterapkan di bidang jual beli, sewa
menyewa, gadai, perbankan dan kegiatan-kegiatan perekonomian lainnya. 4
Bank syariah merupakan bank yang secara operasional berbeda
dengan bank konvensional. Salah satu ciri khas bank syariah yaitu tidak
menerima atau membebani bunga kepada nasabah, akan tetapi menerima
atau membebankan bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad
yang diperjanjikan. Konsep dasar bank syariah didasarkan pada al-Qur’an
dan hadist.








   
    
   




 
Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka
di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu;
Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.5

Berdasaran pada ayat diatas maka semua produk dan jasa yang
ditawarkan tidak boleh bertentangan dengan isi Al-Qur’an dan hadis

4

Adiwarman Karim. Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan (Jakarta: Raja Grafindo, 2004) hlm:

9
5

Anonim. Al-Quran dan Terjemahannya (Jakarta : Departemen Agama RI : 2008)

3

Rasulullah SWA. Bank syariah di Indonesia lahir sejak 1992. Bank syariah
pertama di Indonesia adalah

bank muamalat Indonesia. Pada tahun 1992

hingga 1999, perkembangan bank muamalat Indonesia, masih tergolong
stagnan. Namun sejak adanya krisis moneter yang melanda Indonesia pada
1997 dan 1998, maka para bankir melihat bahwa bank muamalat Indonesia
tidak perlu terkena dampak krisis moneter. Para bankir berpikir bahwa BMI,
satu-satunya bank syariah di Indonesia, tahan terhadap krisis moneter.Pada
1999, berdirilah bank syariah mandiri yang merupakan konveri dari dari
bank susila bakti. Bank susila bakti merupakan bank konvensional yang
dibeli oleh bank dagang Negara, kemudian dikonversi menjadi bank syariah
mandiri, bank syariah kedua di Indonesia.
Bank umum syariah adalah bank syariah yang berdiri sendiri sesuai
dengan akta pendiriannya, bukan merupakan bagian dari bank konvensional.
Beberapa contoh bank umum syariah antara lain bank syariah mandiri, bank
muamalat Indonesia, bank syariah mega, bank syariah bukopin, bank BCA
syariah, dan BRI syariah.6
Pendirian bank syariah madiri menjadi pertaruhan bagi bankir syariah.
Bila BSM berhasil, maka bank syariah di Indonesia dapat berkembang.
Sebaliknya, bila BSM gagal, maka besar kemungkinan bank syariah di
Indonesia akan gagal. Hal ini desebabkan karena BSM merupakan bank
syariah yang didirikan oleh bank BUMN milik pemerintah.Ternyata BSM
dengan cepat mengalami perkembangan.Pendirian bank syariah mandiri
diikuti oleh pendirian beberapa bank syariah atau unit usaha syariah lainnya.

6

Ismail Perbankan syariah (Jakarta: kencana, 2011) hlm 31

4

Bank syariah memiliki system operasional yang berbeda dengan bank
konvensional. Bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para
nasabahnya. Dalam operasional bank syariah, pembayaran dan penarikan
bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Bank syariah tidak mengenal
system bunga, baik bunga yang dipeoleh dari nasabah yang meminjam uang
atau bunga yang dibayar kepada penyimpan dana di bank syariah.
Pendirian bank syariah madiri menjadi pertaruhan bagi bankir syariah.
Bila BSM berhasil, maka bank syariah di Indonesia dapat berkembang.
Sebaliknya, bila BSM gagal, maka besar kemungkinan bank syariah di
Indonesia akan gagal. Hal ini desebabkan karena BSM merupakan bank
syariah yang didirikan oleh bank BUMN milik pemerintah.Ternyata BSM
dengan cepat mengalami perkembangan.Pendirian bank syariah mandiri
diikuti oleh pendirian beberapa bank syariah atau unit usaha syariah lainnya.
Bank syariah memiliki system operasional yang berbeda dengan bank
konvensional. Bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para
nasabahnya. Dalam operasional bank syariah, pembayaran dan penarikan
bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Bank syariah tidak mengenal
system bunga, baik bunga yang dipeoleh dari nasabah yang meminjam uang
atau bunga yang dibayar kepada penyimpan dana di bank syariah.
Lembaga keuangan syariah

atau

Perbankan

syariah

berperan

sebagai lembaga perantara (financial intermediary), yaitu menghimpun
dana darimasyarakat yang mengalami kelebihan dana (surplus) dan
menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana

5

(deficit) yaitu dalam bentuk fasilitas pembiayaan. 7 Pembiayaan merupakan
salah satu tugas pokok bak yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk
memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.8
Produk pembiayaan bank syariah dapat menggunakan 4 (empat) pola
yang berbeda, yaitu :
1. Pola bagi hasil, untuk investment financing
2. Pola jual beli, untuk trade financing
3. Pola sewa, untuk trade financing
4. Pola pinjaman, untuk dana talangan.9
Bank Syariah Mandiri (BSM) merupakan anak perusahaan dari Bank
Mandiri yang beroperasi menggunakan prinsip syariah. Kehadiran BSM
sejak tahun 1999. Nilai-nilai perusahaan yang menjunjung tinggi
kemanusiaan dan integritas telah tertanam kuat pada segenap insan Bank
Syariah Mandiri
Bank Syariah Mandiri kantor cabang jambi dengan alamat JL. Gatot
Subroto No. 29 a Sungai Asam.adalah salah satu lembaga keuangan yang
menyediakan pelayanan terhadap nasabahnya dalam bentuk produk funding
(pendanaan) yang diperlakukan untuk menyimpan dana dan produk lending
(pembiayaan) yang diperlukan bagi nasabah yang kekurangan dana. Dalam
rangka memberikan kemudahan bagi masyarayakat untuk memiliki emas

7

Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), Hlm. 43
Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, (Jakarta : Gema Insani Press,
2005) Hlm 160
9
Ascara, AkaddanProduk Bank Syariah, (Jakarta:RajawaliPers,2011),Hlm.122-123
8

6

melalui pembiayaan bank, dengan harga yang lebih murah dibanding tempat
pegadaian yang lain.
Meski produk ini menguntungkan bank dan nasabah itu sendiri,
ada beberapa permasalahan yang muncul mengenai jual beli emas
secara tidak tunai atau angsuran. Pasalnya kebanyakan bank baik
konvensional

maupun syariahmengunakan sistem angsuran, sedangkan

sudah menjadi kebiasaan masyarakat di jaman sekarang sering melakukan
pembayaran dengan cara kredit/cicilan.
Jual
dikarenakan

beli

emas

secara

tidak

tunai

ini

menjadi

masalah

emas adalah salah satu barang ribawi. Jumlah barang

ribawi ada enam jenis sesuai hadist Rasulullah SAW. “Emas dengan
emas harus sama, perak dengan perak harus sama/semisal, kurma
dengan kurma harus sama, gandum dengan gandum harus sama, garam
dengan garam harus sama/semisal, jerawut dengan

jerawut harus

sama/semisal. Barang siapa yang menambah ataumeminta ditambah
maka dia mengambil
kalian

tapi

riba.

Jual-lah

emas

dengan

perak

sesuka

cara tunai/kontan, dan jualah jerawut dengan kurma sesuka

kalian tapi dengan secara tunai/kontan “10
Dari hadist diatas kita memahami ada enam jenis yang termasuk
barang ribawi yaitu : Emas, Perak, Gandum, Jerawut, Kurma, dan Garam.
maka emas tidak bisa diperjual belikan kecuali dengan nilai yang sama dan
di bayar segera untuk menghindari terjadinya riba nasiah (Riba nasiah

10

HR. At-Tirmidzi no. 1240

7

adalah riba yang muncul karena adanya pertukaran barang atau jual beli
barang ribawi yang tidak sejenis dan dilakukan secara hutang atau tempo.
Dimana adanya penangguhan waktu transaksi dan penambahan nilai
transaksi sehingga terjadi perbedaan nilai). dan jual beli emas secara kredit
atau yang belum ada barangnya dalam hal ini ghaib tidaklah diperbolehkan.
Dengan adanya masalah tersbut diatas, masyarakat berasumsi bahwa
jual belie mas secara angsuran di Bank Syariah ini tidak ada bedanya
dengan bank konvesional yang masih ada unsur riba di dalamnya. Seperti
dalam Firman allah s.w.t :



   



  
   
  






   






   










 
Artinya : Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan
lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian
itu,

adalah

disebabkan

mereka

Berkata

(berpendapat),

Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah
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Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orangorang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya,
lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa
yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan
urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali
(mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni
neraka; mereka kekal di dalamnya.11
Menanggapi hal tersebut, Dewan Syariah Nasional bertindak cepat
dengan mengeluarkan fatwa nomor : 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli
mas secara tidak tunai. Isi kandungan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor:
77/DSN-MUI/V/2010 bahwa jual beli emas secara tidak langsung
diperbolehkan dengan berbagai pendapat, yaitu :Bahwa emas pada saat ini
bukan lah barang ribawi dengan illat sebagai alat tukar (tsaman) tapi sudah
berupa komoditas. Sehingga pertukaran antara barang yang bukan termasuk
barang ribawi dengan barang yang termasuk ribawi adalah boleh dengan
tertunda.Fatwa tersebut jelas berpengaruh di dunia perbankan. Khususnya
perbankan syariah yang mulai mengeluarkan produk pembiayaan jual beli
emas secara tidak tunai.
Bank Syariah Mandiri sebagai lembaga keuangan bank berbasis
syariah, melaksanakan aktifitas dalam bidang ekonomi dengan mengacu
nilai-nilai dan syariah Islam. Salah satu aktivitas Bank Syariah Mandiri
dalah pemberian pembiayaan kepemilikan emas atau yang biasa sering
di sebut dengan istilah “Pembiayaan Cicil Emas” yaitu pembelian jual beli
11

Anonim. Al-Quran dan Terjemahannya (Jakarta : Departemen Agama RI : 2008)
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emas secara tidak tunai pada perbankan

syariah

yang

memberikan

kesempatan kepada para nasabah Bank Syariah Mandiri (BSM) untuk
memiliki

emas

batangan

dengan

cara

pembayaran dengan di

cicil/diangsur tiap bulannya.
Bank Syariah Mandiri Kc Jambi membantu nasabah untuk memiliki
emas dalam bentuk lantakan atau batangan dengan menggunakan fasilitas
pembiayaan dari bank. Emas lantakan pun bervariasi dengan berbagai model
ukiran yang elegan dan menarik. Pembiayaan cicil emas adalah pembiayaan
kepemilikan emas dengan menggunakan akad murabahah. Akad murabahah
adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan
harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak
pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumalah
tertentu. Dalam akad murabahah, penjual menjual barangnya dengan
meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara
harga beli dan harga jual barang tersebut dengan margin keuntungan.
Cicil emas merupakan salah satu investasi yang menguntungkan
terutama untuk jangka panjang.Sekarang ini banyak pegadaian yang
menyediakan layanan dan menjual produk cicil emas. Persainganpun
semakin ketat dipasaran, harus ada strategi tersenduri agar mampu bersaing
dipasaran. Strategi pemasaran memiliki kekuatan berat terhadap konsumen
dan masyarakat secara luas. Untuk meciptakan organisasi pemasaran yang
kuat , pemasaran harus berpikir seperti eksekutif di departemen lain, dan
eksekutif di departemen-departemen lain harus berpikir seperti pemasar.

10

Akibat ketatnya persaingan didunia perbankan syariah, maka akan
berdampak pada pendapatan atau omset bank itu sendiri. Untuk itu suatu
bank syariah dituntuy memperluas market sharer-nya agar tidak kalah
dengan bank lain. Dalam mempertahankan kelangsungan hidup suatu usaha
dibutuhkan strategi pemasaran menjadi suatu hal yang terpenting dalam
menjalankan suatu usaha, sehingga tujuan dari usaha-usaha tersebut dapat
tercapai. Pemasaran juga harus didukung oleh kerja sama yang baik dari
setiap komponen perusahaan tersebut, begitu juga yang dilakukan oleh BSM
KC Jambi.
Berdasarkan pengamatan dan wawancara dalam penelitian di bank
syariah mandiri kantor cabang jambi dapat disimpulkan bahwa strategi
pemasaran yang dilakukan oleh bank syariah mandiri kantor cabang jambi
dalam meningkatkan daya saing produk cicil emas yaitu melalui :
1. Segmentasi, adalah kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompokkelompok pembeli yang berbeda yang memiliki kebutuhan, karakteristik,
atau perilaku yang berbeda yang mungkin membutuhkan produk atau
bauran pemasaran yang berbeda.
2. Targeting, adalah proses mengevaluasi setiap daya tarik segmen
kemudian memilih satu atau lebih karakteristik untuk dilayani.
3. Positioning, adalah tindakan perusahaan untuk merancang produk dan
bauran pemasaran agar dapat tercipta kesan tertentu diingatan konsumen.
4. Marketing mix, adalah suatu strategi pemasaran yang menggabungkan
beberapa elemen di dalam marketing mix itu sendiri yang dilakukan
secara terpadu.
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Dalam strategi marketing mix di BSM KC jambi menonjolkan metode
publisitas dimana metode tersebut merupakan sarana yang paling kuat
dalam membangun merek.BSM melakukan strategi publisitasnya dengan
presentasi ke komunitas atau meyelenggarakan seminar khusus. Selain itu
nasabah

juga

bisa

menginvestasikan

emas

melalui

website

bsm.emas@Bsmemas .co.ic dimana nasabah bisa lebih mudah untuk
mendapatkan emas dan mengetahui lebih jauh tentang cicil emas BSM.
Keunggulan dari cicil emas di bank syariah mandiri KC Jambi :
1. Lebih murah dari pada tempat pegadaian yang lain
2. Nasabah dapat memiliki fasilitas buku tabungan/giro yang bisa dilakukan
untuk transaksi pembiayaan cicil emas.
3. Emas berupa lantakan dengan berbagai bentuk ukiran yang antic dan
elegant.
4. Semua emas yang salam masa tertanggung disimpan diruang khasanah
dan diasuransikan.
5. Apabila nasabah melakukan percepatan setelah setahun, nasabah bisa
mendapatkan discon tapi tidak boleh diperjanjikan diakad.
6. Emas yang sudah lunas bisa langsung digadaikan
Berdasarkan uraian diatas maka penulis bermaksud melakukan
penelitian tugas akhir dengan judul Mekanisme Pembiayaan Cicilan Emas
(Pawning) di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Jambi JL. Gatot Subroto
No. 29a Sungai Asam.
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1.2

Masalah Pokok Laporan
Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah
yang akan dibahas adalah sebagai berikut :
“Bagaimana Mekanisme Pembiayaan Cicilan Emas (Pawning) di PT Bank
Syariah Mandiri Cabang Jambi JL. Gatot Subroto No. 29a Sungai Asam”.

1.3

Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.3.1 Tujuan Penulisan
Tujuan dari penulisan tugas akhir yaitu :
1. Untuk mengetahui fitur pembiayaan produk cicilan emas pada PT
Bank Syariah Mandiri Cabang Jambi JL. Gatot Subroto No. 29a
Sungai Asam.
2. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan pembiayaan produk
cicilan emas yang dilaksanakan pada PT Bank Syariah Mandiri
Cabang Jambi JL. Gatot Subroto No. 29a Sungai Asam.
1.3.2 Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka manfaat yang dapat
diambil dari penelitian ini adalah :

1. Untuk Ilmu Pengetahuan
Penelitian ini dapat menjadi suatu referensi dan sumber bacaab
bagi mahasiswa D-III Perbankan Syariah untuk mengetahui
13

bagaimana prosedur pelaksanaan pembiayaan cicilan Emas
(Pawning) pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jambi, Jalan
Gatot Subroto No. 29a Sungai Asam.
2. Untuk Masyarakat
Dapat membantu dan dapat menjadi media informasi bagi
maasyarakat mengenai keunggulan serta kemudahan yang
diberikan oleh pihak bank kepada masyarakat melalui produk
pembiayaan

yang

pembiayaannya
memberikan

berprinsip

syariah,

salah

satuproduk

adalah

Cicilan

Emas

serta

dapat

informasi

lainnya

yang

menyangkut

pula
dunia

perbankan syariah.

1.4

Metode Penelitian
1.4.1 Jenis Data
1. Data Primer
Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek yang
diteliti. Data primer adalah sumber data yang langsung
memberikan data kepada pengumpul data.12 Dalam hal ini data
primer diperoleh melalui wawancara dengan pimpinan dan pihak
staf PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jambi.
2. Data Sekunder
Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung
memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang

12

Sugiyono, Metode Penelitian, (Bandung : Alfabeta, 2012). Hlm 25
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lain atau lewat dokumentasi.13 Data jenis ini diperoleh penulis dari
dokumen-dokumen

usaha

dan

buku-buku

literatur

yang

memberikan informasi tentang masalah yang menyangkut dengan
penelitian.
1.4.2 Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti
dalam pengumpulan data penelitiannya. Berdasarkan pengertian
tersbut dapat dikatakan bahwa metode penelitian adalah cara yang
dipergunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan.14 Tehnik
pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Riset Perpustakaan (Library Research)
Riset Perpustakaan dilakukan untuk memperoleh data dan
informasi tentang teori-teori yang berkaitan dengan skripsi yang
disusun melalui buku-buku ilmu pengetahuan dan tulisan-tulisan
di internet yang juga berkaitan dengan pokok permasalahan. Hal
ini dilakukan untuk mendapatan tambahan pengetahuan mengenai
masalah yang sedang dibahas.
2. Riset Lapangan (Field Research)
Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data yang diperlukan
dengan cara melakukan pengamatan langsung pada karyawan yang
bersangkutan. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara :

13

Sugiyono, Ibid. Hlm 26
Arikunto, Peosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. (Jakarta: Rineka Cipta, 2014).
Hlm:270
14
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1) Wawancara (Interview)
Yaitu metode untuk mendapatkan data dengan cara melakukan
tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang
bersangkutan guna mendapatkan data dan keterangan yang
menunjang.
2) Observasi
Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri
yang spesifik bila dibandingkan teknik yang lain. Observasi
merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang
tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Dua
proses pengamatan dan ingatan.
3) Dokumentasi
Dokumentasi

yaitu mencari data mengenai hal-hal atau

variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar,
majalah dan lain sebagainya.
1.4.3 Metode Analisis
Metode analisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Editing
Proses ini berarti bahwa peneliti mengoreksi seluruh data yang
diperoleh

beserta

kelengkapannya,

kejelasan

makna,

dan

keterkaitan yang relevan antara data dan apa yang peneliti
sampaikan pada hasil penelitian.
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2. Organizing
Penulis melakukan pengelompokan data yang dibutuhkan untuk
dianalisis dan menyusun data tersebut dengan sistematis untuk
memudahkan penulis dalam menganalisa data.
3. Analizing
Yakni proses menarik kesimpulan dan hal ini menjadi jawaban
dari rumusan masalah.
Metode analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah
mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini. Proses
analisis dimulai dengan membaca, mempelajari, menelaah dan
menganalisis data dengan menggunakan analisis yang didapat dari
mekanisme pembiayaan cicilan Emas (Pawning) pada PT. Bank
Syariah Mandiri Cabang Jambi. Selanjutnya dari proses analisa
tersebut, penulis mengambil kesimpulan dari masalah yang bersifat
khusus (deduktif).

1.5 Waktu dan Lokasi Magang
Adapun waktu pelaksanaan magang dilakukan pada tanggal 09 Juli 2019
sampai dengan 09 September 2019. Lokasi magang di PT. Bank Syariah
Mandiri Cabang Jambi dengan alamat Jalan Gatot Subroto No. 29a Sungai
Asam.

17

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Mekanisme Pembiayaan
2.1.1 Pengertian Mekanisme
Menurut bahasa mekanisme berasal dari kata bahasa yunani
mechane yang memiliki arti instrumen, mesin pengangkat beban,
perangkat, peralatan untuk membuat sesuatu dan dari kata mechos
yang memiliki arti sarana dan cara menjalankan sesuatu. Menurut
istilah mekanisme adalah teori bahwa semua gejalah dapat di jelaskan
dengan prinsip-prinsip yang dapat di gunakan untuk menjelaskan
mesin-mesin tanpa bantuan inteligensi sebagai suatu sebab atau prinsif
kerja.40
Adapun mekanisme yang dilakukan oleh Bank kepada nasabah
yaitu sebagai berikut :
1. Calon nasabah cicil emas harus datang langsung ke Bank Mandiri
Cabang Jambi yaitu dengan membawa Kartu identitas nasabah.
Setelah

syarat

syarat

diiajukan

nasabah

mengisi

formulir

permohonan cicil emas.
2. Setelah formulir diisi calon nasabah akan dijelaskan tentang produk
cicil emas oleh pihak bank kepada nasbah.

40

Kasmir, Bank dan lembaga keuangan lainnya, dalam skripsi Renaldi pengaruh pembiayaan rahn
terhadap tingkat kepercayaan nasabah di PT. pegadaian syariah unit perumnas palembang
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3. Pihak bank akan membuatkan nota analisa pembiayaanoleh bagian
marketing officier yang akan diserahkan kepadakepala cabang BSM
untuk disetujui.
2.1.2 Pembiayaan
Dalam masyarakat Indonesia, selain dikenal Istilah utangpiutang, juga dikenal istilah kredit dalam perbankan konvensional dan
istilah pembiayaan dalam perbankan syari’ah. Utang-piutang biasanya
digunakan oleh masyarakat dalamkonteks pemberian pinjaman kepada
pihak lain Seseorangyang meminjamkan hartanya kepada orang lain,
maka ia dapat disebut telah memberikan utang kepadanya. Adapun
istilah kredit atau pembiayaan lebih banyak digunakan oleh masyarakat
pada transaksi perbankan dan pembelian yang tidak dibayar secara
tunai. Secara esensial, antara utang dan kredit atau pembiyaan tidak
jauh berbeda dalam pemaknaannya di masyarakat.
Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat
dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan
antara bank/non bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang
dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah
jangka waktu tertentudengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan
merupakan aktifitas lembaga keuangan syariah dalam menyalurkan
dana kepada pihak lain selain lembaga keuangan berdasarkan prinsif
syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada
kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada penguna dana.41

41

Ismail Perbankan Syariah ( Jakarta, Kencana2011)
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Berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan bab 1
pasal 1 No 12 bahwasanya pembiayaan berdasarkan prinsif syariah
adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan
itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain
ynag mewajibkan pihak yang membiayai untuk mengembalikan uang
tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi
hasil.42
Pembiayaan di Indonesia terus menunjukkan peningkatan yang
sangat baik dari tahun ke tahun. Hal ini membuat para praktisi dalam
perbankan syariah semakin memikirkan inovasi dalam hal produk
pembiayaan.
1. Pengertian Pembiayaan
Pembiayaan merupakan sebuah penyediaan dana yang akan
disalurkan pada masyarakat yang dilakukan oleh bank syariah. 43
2. Jenis Pembiayaan
Al Harran mengungkapkan bahwa dalam perbankan syariah
pembiayaan dibagi menjadi tiga, yaitu :
1) Return bearing

financing merupakan bentuk pembiayaan

yang memiliki orientasi pada keuntungan, pemilik modal mau
menanggung

risiko

kerugian

dan

nasabah

juga

akan

memberikan keuntungan.
2) Return free financing yaitu bentuk pembiayaan yang tidak
mencari keuntungan namun lebih ditujukan pada orang yang
42

UU Tentang Perbankan, No 10. Tahun 1998 Bab 1 pasal 1 no 12
Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta : Gema Insani,
2001), 160
43
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membutuhkan, sehingga tidak ada keuntungan yang dapat
diberikan.
3) Charity

financing

merupakan

bentuk

pembiayaan

yang

diberikan kepada orang miskin dan membutuhkan, sehingga
tidak ada klaim terhadap pokok dan keuntungan.44
3. Syarat Sah Akad Pembiayaan
Sebelum

pembiayaan dicairkan, terlebih dahulu

harus

dibuat perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban antara bank
dengan nasabah penerima pembiayaan.
Berdasarkan buku Wangsawidjaja terdapat empat syarat
sahnya suatu perjanjian yang terdapat pada UU Pasal 1320 KUH
perdata, yaitu :
a. Saling menyepakati dan menyetujui antara satu pihak dan pihak
lain tanpa adanya paksaan. Dalam bahasa fikih, hal ini sering
disebut dengan sighat al-aqdyang biasanya diwujudkan dalam
bentuk ijabdan qabul.
b. Kecakapan semua pihak dalam membuat suatu perjanjian.
c. Hak dan kewajiban harus ditentukan secara jelas dalam
perjanjian yang dibuat.
d. Tujuan penggunaan yangtidak dilarang oleh undang-undang,
tidak bertentangan dengan ketertiban umum, tidak melanggar
norma kesusilaan, dan tidak bertentangan dengan agama. 45

44
45

Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, (Depok : PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 122.
A. Wangsawidjaja Z., Pembiayaan Bank Syariah, (Jakarta : PT. Gramedia, 2012), 153.
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Sedangkan syarat sah akad pembiayaan menurut Islam adalah
perjanjian atau akad yang dilakukan harus sesuai dengan syariah,
perjanjian yang dilakukan bukanlah perjanjian atas hal-hal yang
bertentangan dengan hukum Islam. Isi dalam perjanjian juga harus
jelas, hal ini dilakukan dengan tujuan agar suatu saat tidak terjadi
adanya kesalahfahaman antara satu sama lain. Tidak adanya unsur
paksaan saat melakukan perjanjian, perjanjian yang dilakukan
harus berdasarkan atas dasar saling ikhlas dan rela.46
4. Resiko Pembiayaan
Sehubungan dengan tugas bank syariah dalam menyalurkan
dana dalam bentuk pembiayaan, tentu dalam kegiatan tersebut
dapat menciptakan adanya risiko kredit atau risiko pembiayaan.
Risiko

bank

syariah

dalam

memberikan

fasilitas

pembiayaan adalah adanya pembiayaan macet lalu menyebabkan
tidak kembalinya pokok pembiayaan. Disamping itu, juga akan
memunculkan
pembiayaan.47

risiko

bertambahnya

waktu

penyelesaian

Hal tersebut dapat mempengaruhi terhadap

kesehatan bank dan juga dapat mengganggu keamanan dana dari
masyarakat.
5.

Faktor Terjadinya Resiko Pembiayaan
Risiko pembiayaan terjadi karena adanya beberapa faktor dan
dari beberapa pihak, diantaranya :48

Rahmad Nauli Siregar, ‚Perbandingan Perjanjian Kredit Dalam Perspektif Perjanjian Islam dan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata‛ (Tesis--Universitas Sumetera Utara, 2013)
47
Rahmat Nauli Siregar. Ibid. Hlm : 89
48
Rahmat Nauli Siregar. Ibid. Hlm : 92
46
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a. Faktor Intern Bank
1) Kemampuan analisis pembiayaan belum memadai
2) Analis kredit tidak memiliki integritas yang baik.
3) Pengawasan bank setelah pembiayaan dicairkan tidak
memadai
4) Pencairan pembiayaan yang kurang atau bahkan berlebihan
jumlahnya dibandingkan dengan kebutuhan sesungguhnya
5) Bank tidak mempunyai perencanaan pembiayaan yang baik
6) Bank tidak memiliki cukup informasi mengenai watak
calon debitur
b. Faktor Intern Nasabah
1) Penyalahgunaan pembiayaan yang telah diberikan oleh
bank oleh nasabah.
2) Perpecahan diantara pemegang atau pemilik saham
3) Tenaga ahli dan profesional yang menjadi tumpuan
perusahaan meninggalkan perusahaan
c. Faktor Ekstern dari Bank dan Nasabah
1) Laporan yang dibuat oleh akuntan publik yang akan
menjadi

dasar

untuk

mempertimbangkan

pemberian

pembiayaan tidak benar.
2) Kondisi ekonomi yang menjadi asumsi pada saat
pembiayaan diberikan berubah
3) Munculnya produk pengganti yang dihasilkan oleh
perusahaan lain yang lebih baik dan murah
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2.2 Produk Cicilan Emas di Bank Syariah Mandiri
Cicilan emas adalah fasilitas yang disediakan oleh mandiri syariah
untuk membantu nasabah untuk membiayai pembelian/kepemilikan emas
berupa lantakan (batangan) dengan cara mudah punya emas dan
menguntungkan. Jenis emas yang dapat dibiayai emas lantakan (batangan)
dengan minimal jumlah 10 gram, dan jaminan adalah barang yang menjadi
objek pembiayaan emas, jaminan tidak dapat ditukar agunan lain,
peningkatan jaminan dilakuakan selama masa pembiayaan, dan fisik jaminan
disimpan dibank. Produk Bank Syariah Mandiri Cicil Emas memiliki
berbagai keunggulan yaitu
1. Aman
Maksud dari aman itu sendiri adalah Emas dapat diasuransikan apabila
terjadi kerusakan atau prncurian,emas tersebut bisa diganti.
2. Menguntungkan
Tarif yang kompetitif, maksudnya harga emas setiap tahunya yang
selalu

meningkat

menjadikan

emas

sebagai

media

investasi

yang.mengntungkan. Dalam pembiayaan Cicil Emas menggunakan
Layanan yang profesional karena BSM merupakan Perusahaan
terpercaya dengan kualitas layanan terbaik. Serta emas Dapat diungkan
dengan cara dijual atau digadaikan.
2.2.1 Persyaratan untuk Pembiayaan Kepemilikan Emas
Persyaratan untuk Pembiayaan kepemilikan emas adalah sebagai
berikut:
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1. WNI cakap hukum.
2. Pegawai tetap dengan usia minimal 21 tahun atau sudah menikah
dan pada saat jatuh tempo pembiayaan usia maksimal 55 tahun
atau belum pensiun.
3. Profesional dan wiraswasta berusia maksimal 60 tahun pada saat
pembayaran jatuh tempo.
4. Pensiunan berusia maksimal 70 tahun pada saat pembiayaan jatuh
tempo.
2.2.2 Tujuan BSM Cicil Emas
Tujuan BSM cicil emas adalah membantu nasabah untuk membiayai
pembelian/kepemilikan emas berupa lantakan (batangan).
1. Jaminan
1) Jaminan adalah barang yang menjadi objek pembiayaan
(emas).
2) Pengikatan jaminan dilakukan selama masa pembiayaan.
3) Jaminan tidak dapat ditukar agunan lain.
4) Fisik jaminan disimpan di Bank.
2. Jenis Emas
Jenis emas yang dibiayai :emas lantakan atau batangan minimal 10
gram. Harga perolehan emas :harga perolehan emas ditentukan
pada saat Akad Plafound pembiayaan : Maksimum 80% dari harga
perolehan untuk emas jenis lantakan (batangan).
3. Jangka Waktu
1) Jangka waktu dari 2 tahub – 5 tahun
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(1) Jumlah pembiayaan Cicil Emas BSM maksimal adalah
Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
(2) Nasabah diperkenankan memiliki fasilitas pembiayaan
Qardh Beragun Emas dan pembiayaan Cicil Emas BSM
secara bersamaan,dengan ketentuan jumlah limit total
pembiayaan

keseluruhan

adalahpaling

banyak

Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
(3) Jumlah pembiayaan yang diberikan bergantung dari hasil
penaksiran petugas gadai,setelah memperhitungkan uang
muka (Down Payment).
2) Uang Muka
(1) Minimal 20% dari harga perolehan emas
(2) Uang muka dibayar secara tunai (tidak dicicil) oleh
nasabah kepada Bank. Sumber dana uang muka harus
berasal dari dana nasabah sendiri (self financing) dan
bukan berasal dari pembiayaan yang diberikan oleh Bank.
3) Supplier Emas
PT Antam Persero, Toko Emas atau Perorangan yang telah
memiliki kerja sama dengan Bank.
4) Biaya-biaya
(1) Biaya administrasi
(2) Biaya angsuran kerugian
(3) Biaya asuransi jiwa
(4) Biaya materai
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(5) Biaya ongkos kirim
(6) Denda keterlambatan.
(7) Akad yang digunakan49
2.2.3 Akad Murabahah
1) Pengertian Murabahah
Murabahah adalah akad jual beli atas barang
tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian
barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak
pembeli

dengan

diharapkan

sesuai

mensyaratkan
jumalah

keuntungan

tertentu.

Dalam

yang
akad

murabahah, penjual menjual barangnya dengan meminta
kelebihan atas harga beli dengan harga jual.Perbedaan
antara harga beli dan harga jual barang tersebut dengan
margin keuntungan.
Murabahah merupakan produk finansial yang
berbasis bai’ atau jual beli.Murabahah adalah produk
pembiayaan

yang

paling

banyak

digunakan

oleh

perbankan syariah didalam kegiatan usaha. Menurut
pengetahuan ashraf usmani, pada dewasa ini murabahah
menduduki porsi 66% dari semua transaksi investasi bankbank syariah di dunia

Maulana taqi usmani dalam

tulisannya tentang murabahah mengemukakan bahwa,
most of the Islamic bank and financial institutions are

49

www.syariahmandiri.co.id
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using murabahah as an Islamic mode of financing, and
most of their financing operation are based on murabahah.
Menurut saya, setelah saya berbincang-bincang dengan
pengurus dan pejabat bank-bank syariab dan unit-unit
usaha syariah di Indonesia, diperkirakan lebih dari 80%
produk investasi dan pembiayaan dari bank-bank syariah
dan unit-unit usaha syariah di Indonesia berupa transaksi
murabahah.
2) Murabahah PT. Bank Syariah Mandiri
Murabahah pada PT. Bank Syariah Mandiri
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.
3) Fasilitas
Adapun fasilitas yang diberikan pada nasabah
adalah sebagai berikut :
(1) Periode kontrak ditentukan nasabah
(2) Pembiayaan dalam valuta rupiah atau US dollar
2.3 Landasan Hukum
1. Al-Qur’an
Mengenai landasan syariah tentang akad murabahahterkandung
dalam surat An-Nisa ayat 29 dan Al-Hadist dari H.R Ibnu Majah yang
bertuliskan : Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
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saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan
jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.
dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah
Maha Penyayang kepadamu.” (QS. al-Nisa [4]:29)
Artinya: “Dari Abu Sa‟ad Al-Khudri bahwa Rasulullah saw
bersadda, “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan sukasama suka.”
(HR Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).
2. Hadist
Hadits Nabi riwayat Ibnu Majah Shuhaib : Artinya :“Dari
Shuhaib bahwa Nabi Saw bersabda, “Ada tiga hal yang mengandung
berkah: jual

beli

secara tunai, muqaradhah(mudharabah), dan

mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga,
bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah)50
Fatwa ini muncul karena dilatarbelakangi oleh kebiasaan
masyarakat pada saat ini yang sering melakukan transaksi jual beli dengan
cara pembayaran tidak tunai, baik itu dengan menggunakan sistem
angsuran maupun secara tangguh.Emas, yang sering dilirik oleh sebagian
orang sebagai salah satu media investasipun tak luput dari pengaruh
sistem jual beli angsuran.Padahal, di dalam Islam emas dikategorikan
sebagai barang ribawi di mana penjualannya harus dilakukan secara tunai.
Di dalam Fatwa MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli
Emas Secara Tidak Tunai ini, menetapkan bahwa jual beli emas secara
tidak tunai baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah,
50

Elsa Elviana analisi terhadap akad pada produk BSM cicil emas Di Bank syariah madiri kantor
cabang semarang (2015)
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hukumnya boleh (mubah, ja‟iz) selama emas tidak menjadi alat tukar
yang resmi (uang). Akan tetapi, kebolehan tersebut ada ketentuannya
yakni harga jual (tsaman) tidak boleh bertambah selama jangka waktu
perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo, emas
yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan
(rahn), dan emas yang dijadikan jaminan tidak boleh dijualbelikan atau
dijadikan objek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.51
Selain itu juga Fatwa DSN-MUI No:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang
murabahah dan fatwa DSN MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang
rahn

51

Indra Suwanda, Analisis Implementasi Fatwa Dsn-Mui No. 77/Dsn-Mui/V/2010 Tentang Jual
Beli Emas Secara Tidak Tunai (Studi Pada PT Pegadaian Syariah UPS Way Halim Bandar
Lampung) Skripsi, UIN Intan Lampung 2018
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BAB III
GAMBARAN UMUM PT. BANK SYARIAH MANDIRI

3.1 Sejarah Berdirinya PT. Bank Syariah Mandiri (BSM)
Bank merupakan lembaga keuangan yang melaksanakan tiga
fungsi utama

yaitu

tempat

menghimpun

dana

dari

masyarakat,

menyalurkan dana kepada masyarakat dan memberikan pelayanan jasa
lainnya. Menghimpun berarti mengumpulkan uang dengan cara membeli dari
masyarakat luas dalam bentuk simpan giro, tabungan dan deposito,
menyalurkan berarti memberikan kembali dana yang diperoleh melalui
simpan giro, tabungan dan deposito kepada masyarakat dalam bentuk
pinjaman atau kredit dalam istilah bank konvensional.sedangkan dalam
bank islam

disebut dengan pembiayaan. Memberikan pelayanan jasa

maksudnya adalah memberikan jasa pendukung atau pelengkap kegiatan
perbankan, seperti jasa setoran, jasa pengiriman uang, jasa penagihan dan
sebagainya.52
Krisis Moneter dan ekonomi sejak Juli 1997 yang disusul
dengan krisis politik nasional telah membawa dampak besar dalam
perekonomian nasional.
Indonesia

krisis

tersebut

menyebabkan

Pemerintah

terpaksa mengambil kebijakan untuk merestrukturisasi dan

merekapitulasi

Bank-Bank yang ada Indonesia. Kehadiran

BSM sejak

tahun1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah paska krisis

52

Ahmad Wardi Muslich,Fiqih Muamalah(Jakarta: Amzah,2010), hal. 498-499
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ekonomi dan moneter 1997-1998. sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan
moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi dimensi termasuk
di panggung politik nasinoal, telah menimbulkan beragam dampak negative
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
yang luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan
merestrukturisasi dan merekapitulasi sebagian Bank-bank di Indonesia.
Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang
dimiliki oleh yayasan kesejahteraan pegawai 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 bernama PT Bank
Mandiri (Persero) pada tanggal 31 juli 1999. Kebijakan penggabungan
tersebut juga menempatkandan 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 Perbank
Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan
perbankan syariah dikelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon

atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang member peluang bank
umum untuk melayani transaksi syariah (dual banking system).53
Tim

pengembangan

perbankan

syariah

memandang

bahwa

pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk
melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dan bank konvensional menjadi
bank syariah. Oleh karenanya, tim pengembangan Perbankan Syariah segera
mempersiapkan system

dan

infrastrukturnya, sehingga

kegiatan usaha

BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroprasi
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 pengukuhan dan pengakuan legal
tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak
Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 Nopember 1999.PT Bank
Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu
memadukan idealism usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi
kegiatan

operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai

Rohani inilah yang menjadi salah

satu

53

keunggulan

Bank

Syariah

Mini Pofile, Menemukan Kembali prinsipPerbankan Modern,(Jakarta, Bank Syraiah Mandiri),
Edisi Juni 2001, h. 4
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Mandiri dalam kiprahnya di Pebankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama
membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.

3.2 Profil PT. Bank Syariah Mandiri
Saat ini, dunia perbankan Indonesia tidak hanya didominasi oleh
bank

yang

syariahpun

berkonsep
mulai

konvensional,

menjamur

untuk

tetapi

bank

meramaikan

bank di Indonesia. BankSyariah Mandiri

yang

berkonsep

persaingan

antar

merupakan salah satu bank

yang berkonsep syariah di Indonesia. Bank Syariah Mandiri juga
merupakan salah satu pelopor berdirinya bank-bank berkonsep syariah di
Indonesia dan merupakan salah satu bank syariah terbesar di Indonesia saat
ini. PT. Bank Syariah Mandiri di dirikan pada tanggal 25 Oktober 1999
dan mulai beroprasi pada tanggal 1 Nopember.
Bank Syariah Mandiri (BSM) mendapat suntikan modal sebesar
Rp500 miliar dari Bank Mandiri. Penambahan modal kepada BSM
berlangsung pada hari Rabu (25/11) dan menjadikan BSM sebagai bank
syariah pertama yang masuk kategori Buku III. Direktur Utama Bank Syariah
Mandiri Agus Sudiarto mengungkap akan menggunakan tambahan modal
untuk menopang ekspansi bisnis pada tahun 2016 dan tahun-tahun
berikutnya.
Dengan penambahan modal sebesar Rp 500 miliar, CAR BSM
naik menjadi sekitar sekitar 105 bps menjadi 12,97%. Jumlah modal
disetor BSM per 25 November 2015 menjadi Rp1,99 triliun. Modal inti
BSM akan menjadi Rp5,4 triliun dan total ekuitas Rp5,61 triliun, sehingga
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BSM sudah masuk ke dalam Buku III. Penambahan modal merupakan
wujud komitmen dari Bank Mandiri untuk mendukung implementasi
Corporate Plan (Corplan) BSM 2016-2020 sekaligus sejalan dengan
visi

Bank Mandiri

untuk

Menjadi

Lembaga

Keuangan

Indonesia

yang paling dikagumi dan selalu progresif.
Tahun 2016 merupakan tahun pertama BSM melakukan transformasi
melalui implementasi Corpplan 2016-2020 di mana BSM menargetkan
untuk dapat mencapai aset Rp200 triliun pada tahun 2020. Corplan 20162020 tersebut juga disusun dalam rangka menyongsong implementasi
Masyarakat Ekonomi ASEAN. Sejalan implementasi Corplan 2016-2020,
BSM pun menyesuaikan visi perusahaan menjadi „Bank Syariah Terdepan
dan Modern‟ dan menggunakan tagline baru, „Terdepan, Modern.
Menenteramkan.54
Saat ini Bank Syariah Mandiri telah memiliki total kantor
cabang mencapai 1.171 kantor, diluar cabang unit bisnis mikro. Dari
jumlah tersebut, sebanyak 977 unit berstatus kantor cabang dan kantor
cabang pembantu serta 194 unit berupa kantor kas yang semua tersebar
di 33 provinsi diIndonesia. selain itu Bank Syariah Mandiri juga
memiliki jaringan ATM sejumlah220 ATM Syariah Mandiri,4.795.

54

http://www.syariahmandiri.co.id/2015/11/bsm-menjadi-bank-syariah-pertama-masuk-buku-iii/
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3.3 Visi, Misi dan Nilai-nilai Perusahaan Bank Syariah Mandiri
1. Visi dan Misi
Visi dari Bank Syariah Mandiri adalah “Bank Syariah Terdepan
dan Modern” Bank Syariah Terdepan: Menjadi bank syariah yang
selalu

unggul di

Indonesia

antara

pada

corporate. Bank

pelaku

industri

perbankan

syariah

di

segmen consumer, micro, SME, commercial, dan
Syariah

Modern:Menjadi

bank

syariah

dengan

sistem layanan dan teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah.
2. Misi dari Bank Syariah Mandiri adalah :
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.
3. Nilai-nilai Perusahaan
Nilai-nilai Bank Syariah Mandiri (ETHIC) :
Excellence

: Berupaya mencapai kesempurnaan melalui perbaikan
yang terpadu dan berkesinambungan.
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Team Work

: Mengembangbangkan lingkungan kerja yang saling
bersinergi

Humanity

: Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan
religious

Integrity

: Menaati

kode

etik

profesidan

berpikir

serta

berperilakuterpuji
Customers Focus : Memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan
untuk menjadikan Bank Syariah Mandiri sebagai
mitra

yang
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terpercaya

dan

menguntungkan.

3.4 Struktur Organisasi
BANK SYARIAH CABANG JAMBI
Area Manager

Area Retail Banking Manager

Area Operationan & SM

Area Pawning
CSO
Consumer
Service office

Area Business
Area
Consumer
Financing

Pawning
Officer
Admin Gadai

Area Micro
Banking

Customer
Service

CBRM
Consumer
Banking Retail
Manager

MBM
Micro
Banking

Junior
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GSS
General Support
Staff

TRA

Security
Messenger
Driver

Head
Teller

Teller

BAB IV
PEMBAHASAN

3.5 Mekanisme Pembiayaan Cicilan Emas (Pawning) di PT. Bank Syariah
Mandiri Cabang Jambi, JL. Gatot Subroto No. 29 A Sungai Asam
Untuk melakukan pembiayaan cicilan emas (Pawning) di PT. Bank
Syariah Mandiri, terdapat beberapa syarat atau kriteria yang perlu dipenuhi
oleh calon nasabah, antara lain :
1. Kriteria Nasabah
Dalam kriteria yang dibutuhkan untuk menjadi calon nasabah dibagi
menjadi 2 (dua) macam, antara lain :
1) Kriteria Umum
(1) Cakap hokum atau mengerti tentang hokum
(2) WNI
(3) Usia :
Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah pada saat pengajuan.
Usia maksimal 55 tahun/belum pension pada saat pembiayaan
jatuh tempo
a. Peofesional dan wiraswata berusia maksimal 60 tahun pada
saat pembiayaan jatuh tempo.
b. Pensiunan berusia 70 tahun pada saat pembiayaan jatuh tempo.
Pembiayaan kepada pensiunan mengacu kepada ketentuan
Bank.

40

(4) Tidak masuk daftar hitam BI dan PPATK
(5) Memiliki kolektabilitas lancer di semua Bank.
2) Segmen Nasabah
(1) Pegawai tetap
a. Pegawai negeri sipil berstatus tetap tanpa memperhatikan masa
kerja.
b. Pegawai swasta atau Pegawai Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) berstatus tetap.
c. Memiliki/bersedia

membuka

rekening

BSM

berupa

BSM

berupa

Tabungan/Giro
(2) Profesional
a. Memiliki surat izin profesi
b. Terdaftar/teregistrasi pada asosiasi profesi
c. Menjalankan profesi minimal 2 tahun
d. Memiliki/bersedia

membuka

rekening

Tabungan/giro
(3) Wiraswasta
a. Memiliki surat izin usaha.
b. Memiliki ijin minimal SKU (SKDP,SIUP, SITU & TDP).
c. Menjalankan usaha minimal 2 tahun.
d.

Memiliki/bersedia

membuka

Tabungan/Giro.
e.

Memiliki buku mutasi penerimaan
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rekening

BSM

berupa
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Dalam pengajuan pembiayaan BSM cicil emas terdiri dari tahapan
sebagai berikut :
1) Permohonan Nasabah
(1) Nasabah datang ke
Petugas

Bank bertemudengan

Petugas

Penaksir/PMS/AAM/OG/AO/KKLG/KWM

yaitu
untuk

mengajukan permohonan BSM Cicil Emas.
(2) Petugas wajib menjelaskan kepada nasabah semua fitur dan
karakteristik produk secara lisan dan tulisan terkait minimal halhal sebagai berikut :
a. Persyaratan calon nasabah.
b. Biaya-biaya yang akan dikenakan.
c. Besarnya uang muka yang harus dibayar nasabah.
d. Tata cara pelunasan dipercepat.
e. Tata

cara

penyelesaian

apabila

terjadi

tunggakan

angsuran atau nasabah tidak mampu membayar.
f. Konsekuensi

apabila terjadi tunggakan angsuran atau

nasabah yang tidak mampu membayar.
g. Hak dan kewajiban nasabah apabila terjadi eksekusi
agunan emas.
(3) Petugas wajib memastikan ketersediaan emas dan harga
kepada supplier emas. Konfirmasi atas hal inijuga kembali
dilakukan sebelum melakukan akad dengan nasabah pada hari
yang sama.
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(4) Nasabah menyerahkan semua dokumen terkait permohonan
pembiayaan.
2) Penilaian Agunan
Emas yang akan dijadikan agunan, ditaksir terlebih dulu oleh
petugas gadai dan hasil taksiran tersebut, berpengaruh terhadap
nilai pembiayaan yang diajukan oleh nasabah.
3) Penyusunan NAP
1) OG/AO/KKLG/KWM membuat Nota Analisa Pembiayaan
(NAP)

dan

mengisi checklist

Risk

Acceptance

Criteria

(RAC) untuk kemudian ditanda tangani.Bila tidak terdapat
OG/AO/KKLG/KWM, Penaksir/PMS/AAM dapat menyusun
NAP.
2) Dalam penyusunan NAP, calon nasabah wajib dilakukan
pengecekan kualitas pembiayaan ybs
Checking.

Calon

nasabah

dapat

melalui proses BI

diproses

lebih

lanjut

pembiayaannya manakala kualitas pembiayaan dari proses BI
Checking menunjukkan kolektibilitas 1 (lancar). Apabila terdapat
hasil Non Lancar, maka ybs harus menyelesaikan pembiayaan
tersebut terlebih dahulu dengan menunjukkan bukti pelunasan
dari bank yang bersangkutan.
3) Kepala

Unit

mereview NAP dan

memberikan disposisi

dengan memperhatikan Risk Acceptance Criteria (RAC).
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4) Pemutusan Pembiayaan
Komite pembiayaan memberikan keputusan pembiayaanBSMCicil
Emas Nasabah sesuai limit pemutusan Kepala Unit. Dalam proses
pemutusan

pembiayaan,

menggunakan checklist RAC

Komite
yang

pembiayaan
berisi

wajib

persyaratan

bagi

nasabah yang akan mengajukan pembiayaan BSM Cicil Emas.
5) Pelaksanaan Akad Pembiayaan
Nasabah dan Pejabat Bank melakukan akad pembiayaan
6) Pencairan Pembiayaan
1) Nasabah telah memiliki rekening di BSM.
2) Sebelum dilakukan pencairan pembiayaan, nasabah wajib
membayar seluruh biaya-biaya, seperti biaya administrasi,
asuransi jaminan, materai, dsb.
3) Hasil pencairan pembiayaan dikredit ke rekening nasabah,
selanjutnya ditransfer ke rekening supplier emas.
4) Dalam hal pembayaran hasil pembelian emas tidak melalui
transfer,diperkenankan dibayar secara tunai kepada supplier
emas.
5) Bukti

pembelian

emas

harus

dikuasai

bank

sebagai

underlying pembiayaan.
6) Barang
menjadi

jaminan
objek

berupa

emas

pembiayaan

lantakan/batangan

dapat

diketahuiz

yang

nasabah

melalui foto jaminan setelah proses pencairan. Bila nasabah
menginginkan melihat langsungjaminannya dapat datang ke
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Bank setelah pencairan pembiayaan. Khusus untuk emas yang
dibeli dari PT Antam, nasabah dapat melihat jaminannya
kurang lebih 10 hari kerja setelah proses pencairan.
2. Rincian Petugas
1) Penaksir/PMS/AAM
Dalam hal ini tugas dari Penaksir/PMS/AAM adalah: Menerima
nasabah dan menjelaskan fitur produk secara lisan dan tertulis
langsung kepada nasabah serta memberikan simulasi perhitungan.
Kemudian petugas menyerahkan formulir permohonan untuk diisi
nasabah. Setelah itu Petugas menerima dokumen/aplikasi

nasabah.

Dan terakhir Petugas Penaksir melakukan penaksiran emas yang
akan dijadikan agunan.
2) OG/AO/KKLG/KWM
(1) Memverifikasi dokumen nasabah.
(2) Membuat/mengisi

Nota

Analisa

Pembiayaan

(NAP),

BI

Checking, checklist APU-PPT, RAC.
(3) Membuat

memo

pencairan,

pelunasan

dan

pengambilan

Kepemilikan

Emas/SBKE

jaminan kepada Loan Admin/Staf Admin.
(4) Menyiapkan dokumen:
a. Surat

Bukti

Pembiayaan

(termasuk didalamnya/di halaman belakang terdapat akad
murabahah dan akad rahn)

yang telah dicetak oleh Loan

Admin/Staf Admin.
b. Jadwal Angsuran Pembiayaan Nasabah.
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(5) Membuat dan melakukan chek list kelengkapan dokumen dalam
form review pembiayaan.
3) Loan Admin/Staf Admin
(1) Memeriksa

kelengkapan

dokumen

dalam

form review

pembiayaan sebelum proses pencairan.
(2) Melakukan proses pencairan, pelunasan dan perpanjangan
(restruktur) pembiayaan nasabah.
(3) Mencetak

Surat

Bukti

Pembiayaan

Kepemilikan

Emas

(SBKE) termasuk di dalamnya (di halaman belakang) akad
murabahah dan akad rahn.
(4) Bertanggung

jawab

dalam

penyimpanan

agunan

emas

nasabah bersama-sama Supervisor Loan Admin/Staf Adminatau
Operation Manager (OM)/Operation Officer (OO).
4) Supervisor Loan Admin/Staf Admin
(1) Me-reviewhasil
kelengkapan

pemeriksaan Loan
dokumen

dalam

Admin/Staf

Adminatas

form review pembiayaan

sebelum proses pencairan.
(2) Melakukan otorisasi hasil inputan Loan Admin/Staf Admin.
(3) Bertanggung jawab terhadap agunan emas nasabah.
5) Kepala Unit (Kepala KC/Kepala KCP)
(a) Me-reviewNAP nasabah.
(b) Memastikan hasil reviewpemeriksaan dokumen dalam
reviewpembiayaan telah lengkap.
(c) Memberikan keputusan pembiayaan.
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3. Pengadaan Emas
Dalam pembiayaan BSM Cicil Emas, emas yang akan dibeli
oleh nasabah dapat diperoleh dari supplier emas yaitu PT Antam
Persero, toko emas maupun perorangan. Pembelian emas dari
supplier wajib telah memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan BSM.
Ketentuan mengenai isi PKS, agar Cabang menggunakan format PKS
(terlampir). Setiap pengajuan supplier emas baru yang akan dijadikan
rekanan Bank atau saat
persetujuan

tertulis

dari

perpanjangan PKS
PWD.

Khusus

harus mendapatkan

toko

emas yang

akan

dijadikan rekanan dalam memasok emas nasabah harus memiliki
kriteria sebagai berikut :
1) Telah memiliki usaha jual beli emas minimal 3 tahun.
2) Bersedia membuka atau telah memiliki rekening tabungan/giro
BSM.
3) Bersedia

memberikan pelayanan antar emas. Biaya

ongkos

kirim menjadi beban nasabah.
4) Telah
sebagai

dilakukan
upaya

pemeriksaan
mitigasi

terkait

risiko

profil

diantaranya

calon

rekanan

dengan

cara

melakukan pemeriksaan:
(1) Daftar hitam nasional (DHN)-BI
(2) Trade Cheking
(3) News Letter PPATK dan Daftar Teroris PBB yang terdapat
dalam Sistem Informasi Kepatuhan (SIK) dengan alamat
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http://10.1.50.70/SIK

pada

sub

menu

KYC/AML.

Bila

terdapat calon nasabah yang masuk ke dalam kelompok
tersebut,

maka

agar

Unit

Bisnis

berkoordinasi

dengan

Compliance Division (CPD) bagian SKAP.
Bagi supplier emas dari kategori perorangan, maka harus memenuhi
persyaratan di atas kecuali butir 1.
4. Pencairan Pembiayaan
1) Keputusan

Komite

Pembiayaan,

akad

pembiayaan

dan

pelaksanaan pencairan dilakukan pada hari yang sama.
2) Dalam hal akad dan pencairan pembiayaan dilakukan pada hari yang
berbeda

dengan

Keputusan

Komite

Pembiayaan

dan untuk

mengantisipasi fluktuasi harga emas, maka diatur :
(1) atas umur hasil Keputusan Komite Pembiayaan adalah H+1
(nasabah dilarang menindaklanjuti keputusan di atas H+1),
(2) Jika terdapat

kenaikan harga

emas, maka

nasabah akan

membayar selisih kenaikan tersebut sebagai bagian dari self
financing (di atas 20%);
(3) Jika terdapat penurunan harga emas, maka self financing dan
jumlah pembiayaan akan berkurang sesuai harga emas pada saat
akad.
3) Proses pencairan dapat dilakukan di KC/KCP yang secara
konsolidasi terdapat Konter Layanan Gadai (KLG), karena agunan
emas harus dilakukan proses penaksiran oleh Penaksir/Officer Gadai
(OG).
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5. Pelunasan Pembiayaan
Nasabah dapat melakukan pelunasan atas pembiayaannya dari
dana yang berasal dari nasabah sendiri. Kategori pelunasan terdiri dari :
1) Pelunasan Seluruh
Nasabah melunasi pembiayaannya sesuai jangka waktu (pokok +
margin)

pada

saat

akhir

periode

pembiayaan.

Sebelumnya

nasabah secara rutin membayar angsuran setiap bulan.
2) Pelunasan Dipercepat
Apabila

nasabah

akan

(pelunasan sebelum akhir

melakukan
periode

pelunasan

pembiayaan),

dipercepat
maka

harus

mengikuti ketentuan sebagai berikut:
(1) Paling singkat 1 (satu) tahun setelah akad pembiayaan
berjalan.
(2) Nasabah wajib membayar seluruh pokok dan margin (total
piutang) dengan menggunakan dana yang bukan berasal dari
penjualan agunan emas.
(3) Nasabah dapat

diberikan diskon margin atas pelunasan

dipercepat namun tidak boleh diperjanjikan dalam akad.
3) Pelunasan Sebagian
Nasabah diperkenankan melakukan pelunasan sebagian dengan
ketentuan proses pelunasannya dilakukan paling singkat 1 (satu)
tahun setelah akadpembiayaan berjalan. Dalam hal ini nasabah
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akan

mengambil

agunannya

dari

hasil

pelunasan

sebagian

tersebut, maka harus mengikuti ketentuan sebagai berikut :
(1) Agunan terdiri dari beberapa pecahan emas lantakan/batangan
(bukan 1 keping).
(2) Nasabah dapat menarik sebagian agunannya dengan syarat
sisa

agunan

yang tersisa

masih

meng-cover sisa

pokok

pembiayaan nasabah.
Mekanisme
pelunasan

dan

perhitungan

sebagian

mengacu

pelunasan
pada

dipercepat
ketentuan

dan

piutang

murabahah dalam SPOB Pembiayaan Segmen Rite.
6. Penyimpanan/Penempatan Agunan
Agunan pembiayaan BSM Cicil Emas disimpan di lemari
besi (main vault) khusus emas. Bila tidak terdapat main vault khusus
emas, maka emas tersebut dapat disimpan di main vault jaminan yang
penyimpanannya terpisah dari jaminan lainnya. Petugas

yang

bertanggung jawab dalam penyimpanan dan pengeluaran jaminan ini
adalah Loan

Admin bersama-sama

dengan Operation

Manager

(OM)/OperationOfficer (OO) (dual control). Untuk KC/KCP yang sudah
di-cover FOC, agunan disimpan di Unit Bisnis tersebut dan proses
penyimpanannya dilakukan oleh Admin Gadai. Khusus untuk KLG
Mitra, penyimpanan agunan dilakukan di KC induk. Pada saat
agunan emas dikirim supplier emas dan diterima oleh Loan Admin,
OM/OO wajib memastikan emas tersebut harus disimpan dalam
main vault pada hari yang sama. Proses serah terima agunan dari

49

50

supplier kepada Loan Admin tersebut wajib dicatat dalam Berita Acara
Serah Terima (BAST) agunan yang ditandatangani oleh Loan Admin
bersama OM/OO (dual control). Dalam penyimpanan agunan (emas)
nasabah, berikut hal-hal yang harus diperhatikan:
1) Emas

dikemas

sebagaimana

pada

dan

disegel

emas

dalam

jaminan

gadai

kantong
untuk

jaminan
selanjutnya

disimpan ke dalam main vault.
2) Isi dalam kantong jaminan terdiri dari emas (jaminan), Surat
Bukti Pembiayaan Kepemilikan Emas/SBKE (lembar ke-2), copy
formulir

permohonan, copy identitas

nasabah

dan dokumen

pembelian emas (jika ada).
3) Kantong jaminan disegel dan ditandatangani olehLoan Admin dan
OM/OO.
4) Aktivitas

penyimpanan

emas

(mutasi

dan

jumlah

emas

nasabah) dicatat dalam Buku Gudang khusus BSM Cicil Emas
(terpisah dari Buku Gudang untuk gadai).Pada saat proses
penyerahan jaminan dari petugas marketing ( AO/ OG / KKLG /
KWM / PMS / Penaksir / AAM )

kepada Loan Admin, wajib

dilakukan proses serah terima jaminan dan dicatat dalam Buku Serah
Terima Jaminan.
7. Eksekusi Agunan
Apabila nasabah tidak dapat melunasi pembiayaan BSM Cicil
Emas pada saat jatuh tempo dan/atau pembiayaandigolongkan macet
maka agunan dapat dieksekusi (dijual) oleh Bank setelah melampaui
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1 (satu) tahun sejak tanggal akad pembiayaan. Unit Bisnis memiliki
kewenangan untuk melakukan eksekusi agunan. Sebelum dilakukan
eksekusi jaminan, dilakukan tahapan kegiatan sebagai berikut:
1) Apabila hingga H+30 (30 hari setelah tanggal jatuh tempo)
belum lunas, pada H+30, petugas marketing membuat dan
mengirimkan Surat Peringatan I kepada nasabah.
2) Apabila hingga H+60 (60 hari setelah tanggal jatuh tempo)
belum lunas, pada

H+60,

petugas marketing membuat

dan

mengirimkan Surat Peringatan II kepada nasabah.
3) Apabila hingga H+90 (90 hari setelah tanggal jatuh tempo)
belum lunas, pada H+90, petugas marketing membuat dan
mengirimkan Surat Peringatan III/Terakhir kepada nasabah.
4) Apabila setelah batas waktu

yang ditetapkan dalam Surat

Peringatan III/Terakhir, nasabah belum melunasi kewajibannya,
Bank

mengambil

langkah

sesuai

kesepakatan dalam akad

pembiayaan yaitu eksekusi jaminan, dengan ketentuan:
(1) Bila saat SP III dikeluarkan dan telah mencapai 1 tahun
sejak akad pembiayaan, maka agunan dapat dieksekusi.
(2) Bila saat SP III dikeluarkan, namun belum mencapai 1 tahun
sejak akad pembiayaan, maka agunan belum dapat dieksekusi.
Petugas terus melakukan penagihan.
Dalam eksekusi agunan, diatur mekanisme penjualan agunan
sebagai berikut :
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1) Minimal 1 (satu) hari sebelum penjualan, agunan ditaksir ulang
oleh petugas gadai (Penaksir/Officer Gadai) dengan mengacu
kepada PPE (Pedoman Penaksiran Emas) yang berlaku.
2) Setiap Unit Bisnis diberikan kewenangan untuk menjual barang
sesuai

harga

penjualan

terbaik

pasar

setempat minimal

menutup kewajiban nasabah (pokok, margin dan biaya yang
timbul).
3) Setiap Unit Bisnis wajib melaporkan hasil penjualan barang
jaminan nasabah ke PWD maksimal 3 hari sejak penjualan.
Bukti-bukti penjualan seperti copykwitansi dan nominal penjualan
emas setempat, wajib dilampirkan pada laporan penjualan jaminan.
4) Setiap Unit Bisnis wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil
Penjualan Barang Jaminan kepada nasabah.
5) Setiap

Unit

bertransaksi

Bisnis
tanpa

mencari

pembeli

dan

melibatkan

nasabah

dengan

langsung
tetap

memperhatikan kewajiban nasabah.
6) Proses

penjualan

dilakukan

pada

jam

kerja

oleh

petugas

marketing dan petugas operasional setingkat officer secara dual
control dan disetujui oleh Kepala Unit Bisnis dalam bentuk Berita
Acara Penjualan.
7) Dalam

pelaksanaan

eksekusi

jaminan,

hasil

penjualannya

memperhitungkan sisa kewajiban nasabah (pokok, margin dan biaya
lainnya yang menjadi beban nasabah) dengan ketentuan:
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(1) Apabila hasil eksekusi agunan lebih besar dari sisa kewajiban
nasabah,

maka

selisih

lebih

tersebut dikembalikan kepada

nasabah.
(2) Apabila hasil eksekusi agunan lebih kecil dari sisa kewajiban
nasabah

maka

selisih

kurang

tersebut menjadi kewajiban

nasabah.
8. Pemeriksaan Jaminan
Jaminan Pembiayaan Cicil Emas BSM diperiksa secara berkala
untuk

memastikan

keberadaan

jaminan

sesuai

dengan

akad

pembiayaan. Prosedur pemeriksaan jaminan dilakukan dengan cara:
1) Uji Hari Akhir
Pada akhir hari saat jaminan diterima oleh Bank, OM/OO
memeriksa dan memastikan seluruh jaminan yang masuk pada
hari tersebut sesuai dengan akad pembiayaan. Pemeriksaan
meliputi jenis, jumlah (gram), kadar/karatase emas (jaminan) dan
No. Sertifikat LM (jika ada). Proses pengujian akhir hari dicatat
dalam Buku Uji Akhir Hari.
2) Uji Opname
Pada akhir bulan, OM/OO wajib memeriksa seluruh jaminan
nasabah sesuai dengan daftar jaminan sebagaimana disebutkan
dalam akad jaminan tiap nasabah. Pemeriksaan meliputi jenis
dan jumlah (gram) jaminan emas seluruh nasabah. Proses
pelaksanaan uji opname dicatat dalam Buku Uji Opname.
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9. Proses Pembiayaan Cicilan Emas
1) Nasabah mengajukan permohonan Pembiayaan Cicil Emas BSM
& bertemudengan Pelaksana Penaksir (PP)/Pelaksana Marketing
Support (PMS)/Asisten Analis Mikro (AAM).
2) PP/PMS/AAM menerima dokumen permohonan Pembiayaan Cicil
Emas BSM nasabah dan memeriksa kelengkapannya. Selanjutnya
menyerahkan seluruh dokumen ke Officer Gadai(OG)/Account
Officer (AO)/Kepala

KLG

(KKLG)/Kepala Warung Mikro

(KWM).
3) OG/AO/KKLG/KWM Melakukan verifikasi income dan dokumen
untuk selanjutnya dituangkan dalam NAP. Dalam penyusunan
NAP,OG/AO/KKLG/KWM melakukan konfirmasi

harga

emas

sebelum akad dan keputusan komite pembiayaan. NAP kemudian
diserahkan kepada Kepala Unit (Kepala Cabang/Kepala Capem)
untuk dimintakan persetujuan.
4) Kepala Unit mereview NAP dan memberi keputusan.
5) OG/AO/KKLG/KWM

menghubungi

nasabah

untuk

akad

pembiayaan
6) Nasabah dan Bank melakukan akad pembiayaan.
7) OG/AO/KKLG/KWM menghubungi Supplier Emas (misal: Toko
Emas/TE) untuk order emas nasabah
8) TE mengantarkan emas ke BSM & diterima oleh Loan Admin serta
diketahui oleh OM/OO (dual control). Selanjutnya diserahkan
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ke

Penaksir/OG

untuk

dilakukan

penilaian (penaksiran)

jaminan. Emas disimpan di Bank.
9) OG/AO/KKLG/KWM
operasional

(Petugas

membuat

memo

Admin

pencairan

dan Operation

ke

bagian
Manager

(OM)/Operation Officer (OO).
10) Petugas

Admin

mencairkan

pembiayaan

ke

rekening nasabah

11) Hasil pencairan ditransfer ke rekening TE oleh Teller.

3.6 Analisis Akad pada Pembiayaan Cicilan Emas (Pawning) di PT. Bank
Syariah Mandiri Cabang Jambi, JL. Gatot Subroto No. 29 A Sungai
Asam
Produk BSM Cicilan Emas (Pawning) pada Bank Syariah Mandiri
Cabang Jambi secara hokum menggunakan ketentuan dari DSN MUI No.
77/DSN-MUI/V/2010

Tentang Jual Beli

Emas Tidak Tunai

yang

ketentuannya telah dijelaskan di BAB II. Sesuai dengan ketentuan fatwa
tersebut, akad pembiayaan BSM cicil emas di BSM Kantor Cabang
Jambi menggunakan akad murabahah, yaitu jual beli di mana bank
sebagai pihak penjual dan nasabah sebagai pembeli dengan ketentuan
margin sudah disepakati bersama. Dalam hal ini

BSM menalangi

untuk

membeli emas terlebih dahulu sebelum cicilan dari nasabah terlunasi
dalam jangka waktu yang sudah ditentukan.
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Hal itu sudah sesuai dengan salah satu isi fatwa DSN MUI No:
04/DSN-MUI/IV/2000

tentang murabahah yaitu

harga

telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu

barang

yang

“Nasabah

membayar

yang telah disepakati”.30
Secara hukum Islam, pembiayaan produk BSM Cicil Emas
dengan menggunakan akad murabahah diperbolehkan dalam Islam karena
dalam transaksi jual beli ini pihak bank menjelaskan kepada nasabah
secara jelas perihal harga pokok serta marginnya. Hal ini sebagaimana
dijelaskan dalam Fatwa DSN MUI No:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang
murabahah yang salah satu isinya berbunyi “Bank harus menyampaikan
semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian
dilakukan secara utang”.
Dari hasil wawancara dengan Bapak Imam Syahdan selaku PJ Officer
gadai BSM Cabang Jambi, dalam melaksanakan akad pembiayaan BSM cicil
emas, pihak BSM menjelaskan semua proses pembiayaan secara rinci
kepada

nasabah, dari

mulai

harga

pokok,

margin,

pembayaran hingga jika terjadi wanprestasi. Hanya

jangka

waktu

saja penentuan

margin bukan atas dasar kesepakatan yang terjadi antara nasabah dan
penjual namun sudah menjadi ketetapan pihak Bank terlebih dahulu
yang kemudian ditawarkan kepada nasabah.31
Produk BSM cicil emas diperbolehkan karena termasuk barang yang
boleh diperjualbelikan. Dalam hal pengadaan emas, pihak BSM bekerjasama
dengan PT Antam Persero, toko emas atau perorangan yang telah memiliki
30
31

Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah
Ibid
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kerja sama dengan BSM.Dalam hal ini pihak BSM menyatakan: “Kami dari
pihak BSM bekerjasama dengan PT.Antam Persero, toko emas

atau

perorangan yang telah memiliki kerja sama dengan BSM. Jadi sudah jelas
dihalalkan, karena tidak mungkin kami menggunakan jasa yang belum kami
periksa sebelumnya”32
Aspek

kehalalan barang

yang

diperjualbelikanmenjadi penting

karena sebagaimana difatwakan oleh DSN MUI No: 04/DSN- MUI/IV/2000
tentang murabahah menyebutkan bahwa, “Barang yang diperjualbelikan
tidak diharamkan oleh syari’ah Islam”33 dan emas tidak termasuk barang
yang dikategorikan haram. Dengan demikian produk ini tidak bertentangan
dengan fatwa DSN-MUI.
Selain

akad murabahah,

jugamenggunakan
agunan

atau

produk

BSM

akad rahn.Akad rahndigunakan

emas

itu

sendiri

selama

masa

Cicil

Emas

sebagai pengikatan
pencicilan

emas

berlangsung. Secara umum, pengertian gadai (rahn)yaitu menahan barang
jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (rahin) sebagai jaminan atas
pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai
ekonomis, sehingga pihak yang menahan (murtahin) memperoleh jaminan
untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang yang
digadaikan, bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang
pada

waktu

yang

telah

ditentukan

maka jaminan

tersebut

akan

diesksekusi. Namun, semua itu tentunya sudah ada kesepakatan terlebih
dahulu antara pihak bank dengan nasabah pada saat akad berlangsung.
32
33

Wawancara dengan PJ. Officer Gadai BSM Kantor Cabang Jambi
DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang murabahah
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Dalam pelaksanaan akad rahnpada produk pembiayaan BSM Cicil
Emas BSM CabangSemarang berpedoman pada landasan syariah yaitu
fatwa DSN MUI No: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas
salah

satu

isinya

berbunyi

yang

bahwa “akad rahn dibolehkan berdasarkan

prinsip rahn”
Mekanisme akad rahndalam pembiayaan BSM Cicil Emas di BSM
pihak bank menangguhkan atau menyimpan emas nasabah yang dibelinya
selama masa penyicilan berlangsung yaitu dari 2-5 tahun. Sesuai dengan
isi fatwa yang berbunyi “Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk
menahan marhun(barang) sampai semua utang Rahin(yang menyerahkan
barang) dilunasi”34
Mengenai

biaya

pemeliharaan

atau

penyimpanan

agunan

ditanggung oleh rahin atau nasabah yang menggadaikan emasnya. Pada
saat

akad

sudah

dijelaskan

pula

mengenai

biaya-biaya

pemeliharaan agunan selama masa pencicilan berlangsung. Hal itu sesuai
dengan isi fatwa DSN MUI No: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn yang
berbunyi “Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung
oleh penggadai (rahin)”.35
Namun jika dalam jangka waktu tersebut telah berakhir dan
pihak dari nasabah belum bisa melunasi hutangnya maka akan ada
proses eksekusi jaminan atau eksekusi emas itu sendiri. Sebelum masa
eksekusi tentunya nasabah sudah diberikan surat peringatan setelah

34
35

Fatwa DSN MUI No: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn emas
Ibid

58

59

sebanyak tigakali dalam kurun waktu 30 hari setelah jatuh tempo
sampai 90 hari setelah jatuh tempo.
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan ahwa

dalam

masa

eksekusi jaminan bukan semata-mata menjual barang yang ditangguhkan,
namun hal itu juga sudah dimusyawarahkan dan disetujui pihak nasabah. Jadi
semua pihak tahu tentang eksekusi jaminan tersebut. Proses eksekusi tersebut
sesuai dengan fatwa DSN MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn
yang salah satu isinya berbunyi “Apabila jatuh tempo, murtahinharus
memperingatkan rahinuntuk segera melunasi utangnya. Apabila ahintetap
tidak

dapat

melunasi

utangnya,

maka marhundijual paksa/dieksekusi

melalui lelang sesuai syariah”.36
Dari penjelasan di atas mengenai penerapan akad murabahahdan
rahnyang digunakan dalam Produk Pembiayaan BSM Cicil Emas di Bank
Mandiri Syariah (BSM) Kantor Cabang Jambi sudah sesuai dengan Fatwa
DSN MUI, baik fatwa No:77/DSN-MUI/05/2010 tentang
secara tidak tunai, fatwa

jual

beli

DSN-MUI No:04/DSN-MUI/IV/2000

emas
tentang

murabahah dan fatwa DSN MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn

36

Fatwa DSN MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn
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BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan uraian pada Bab sebelumnya tentang mekanisme
pembiayaan cicilan emas (pawning) di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang
Jambi, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut :
1. Mekanisme BSM pembiayaan cicilan emas di BSM Cabang Jambi terdiri
dari

beberapa

agunan,pemutusan

tahapan

mulai

dari

syarat

pembiayaan,pelaksanaan

pengajuan,penilaian

akad

dan pencairan

pembiayaan. Dalam proses pembiayaan produk BSM cicil emas, BSM
Cabang Jambi berpedoman kepada fatwa DSN-MUI.
2. Akad yang digunakan dalam produk BSM Cicil Emas adalah akad
murabahah (jual beli) dimana bank sebagai pihak penjual yang
menalangi pembelian emas terlebih dahulu dan nasabah sebagai
pembeli membayar dengan cara menyicil selama kurun waktu 2-5
tahun dengan ketentuan margin yang sudah disepakati bersama. BSM
dalam hal ini berpedoman kepada fatwa DSN MUI No: 04/DSNMUI/IV/2000 tentang murabahah. Adapun pengikatan agunan atau
emas menggunakan akad rahn (gadai) dimana bank menangguhkan
emas selama kurun waktu yang telah disepakati sesuai dengan
Fatwa DSN-MUI No: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn. Berdasarkan
hasil penelitian, maka produk Pembiayaan BSM Cicil Emas di BSM
Kantor Cabang Jambi sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI, baik
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fatwa No:77/DSN-MUI/05/2010 tentang jual beli emas secara tidak
tunai, fatwa DSN-MUI No:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah
dan fatwa DSN MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn.

5.2 Saran
Adapun saran yang dapatpenuli berikan pada penelitian ini adalah
sebagai berikut :
1. BSM Kantor Cabang Jambi sebaiknya mempertahankan produk-produk
yang sudah sesuai syariah agar tetap menjadi bank syariah terbaik.
2. Perlu adanya pelatihan atau pembekalan ilmu mengenai lembaga
keuangan syariah bagi karyawan BSM Kantor Cabang Jambi dalam
rangka peningkatan mutu dan kualitas SDM. Karena dalam wawancara
ada salah satu karyawan yang belum begitu paham tentang istilah-istilah
syariah. Hal itu dikarenakan tidak semua karyawan BSM berbekal ilmu
syariah
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