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BAB III 

PEMBAHASAN 

3.1 DATA UMUM 

3.1.1 SEJARAH BANK SYARIAH MANDIRI 

      Krisis multi-dimensi yang melanda Indonesia pada 1997-1998 

membawa hikmah tersendiri bagi tonggak sejarah sistem perbankan 

syariah di Indonesia. disaat bank-bank konvensional terkena imbas dari 

krisis ekonomi, saat itulah berkembang pemikiran mengenai suatu konsep 

yang dapat menyelamatkan perekonomian dari ancaman krisis yang 

berkepanjangan. 

      Di sisi lain, untuk menyelamatkan perekonomian secara global, 

pemerintah mengambil inisiatif untuk melakukan penggabungan (merger) 

empat (4) bank milik pemerintah, yaitu Bank Dagang Negara, Bank Bumi 

Daya, Bank Exim dan Bapindo, menjadi satu, satu bank yang kokoh 

dengan nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. 

      Pada tanggal 31 Juli 1999, kebijakan penggabungan tersebut juga  

menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai pemilik mayoritas PT 

Bank Susila Bakti (BSB). PT BSB merupakan salah satu bank 

konvensional yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) 

PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi. 

      Untuk keluar dari krisis ekonomi, PT BSB juga melakukan upaya 

merger dengan beberapa bank lain dan mengundang investor asing. 

Sebagai tindak lanjut dari pemikiran Pengembangan Sistem Ekonomi 
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Syariah, pemerintah memberlakukan UU No. 10 Tahun 1998 yang 

memberi peluang bagi bank umum yang melayani transaksi syariah (dual 

banking system). Sebagai respon, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 

melakukan konsolidasi dan membentuk Tim Pengembangan Perbankan 

Syariah, yang bertujuan untuk mengembangkan Layanan Perbankan 

Syariah di kelompok perusahaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. 

      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 bertransformasi 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 BSB menjadi bank umum syariah dilakukan 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. 

1/1KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank 

Syariah Mandiri (BSM). 

      Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah 

Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak senin tanggal 25 Rajab 1420 
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Ekuitas   : Rp 4.936.978.820.072,- 

Kantor Layanan : 865 kantor, yang tersebar di seluruh indonesia 

Jumlah Jaringan : 164.732 jaringan yang meliputi : ATM Syariah  

   Mandiri, ATM Mandiri, ATM Bersama, ATM  

   Prima, ATM Malaysia Electronic Payment System   

   (MEPS) 

Jumlah Pegawai : 16.895 orang ( per Desember 2014) 

 

3.1.3 VISI DAN MISI 

      Dalam menjalankan roda keorganisasian maka BSM membutuhkan 

arah gerak yang jelas seperti memiliki memiliki visi dan misi demi 

mencapai tujuan secara kolektif. Visi adalah suatu pandangan jauh tentang 

perusahaan, tujuan-tujuan perusahaan dan apa yang dilakukan untuk 

mencapai tujuan tersebut pada masa akan datang.  Visi yang dimiliki BSM 

yakni “Memimpin Pengembangan Peradaban Ekonomi yang Mulia”. 

Sedangkan misi adalah pernyataan tentang apa yang harus di kerjakan oleh 

lembaga dalam usahanya mewujudkan visi. Misi yang dimiliki oleh BSM 

yakni: 

1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan diatas rata-rata industri 

yang berkesinambungan. 

2. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran 

pembiayaan kepada segmen UMKM 

3. Mengembangkan manajemen telenta dan lingkungan kerja yang sehat 

4. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan 
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5. Mengembangkan nilai-nilain universal syariah. 

 

3.1.4 STRUKTUR ORGANISASI BSM KCP KATAMSO YOGYAKARTA 

Struktur organisasi BSM KCP KATAMSO Yogyakarta seperti yang 

tergambar dalam gambar berikut ini : 

Gambar 3.1 

STRUKTUR ORGANISASI BSM KCP KATAMSO YOGYAKARTA 
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3. Salles Assistant Challenge : Bayu Putra Prayoga 

4. Warung Mikro   : 

1) KWM    : Lupik Handayani 

2) PMM    : Binarno dan Muhammad Sholeh 

3) APM    : Ninda Sari 

5. Operation Officer    : Mohamad Heriyanto 

1) Csr     : Nurjanah 

2) Teller    : Maidatun Nafi’ah 

3) BO & SDI Umum  : Syidad Qori Hanafi 

a. Satpam   : Gunung Winarno, Daryanto, Susilo,  

       dan Sukadi 

b. Driver   : Ibnu Hajar 

c. Office Boy   : Paino dan Agus Prasetya 

 

3.1.5 TUGAS DAN WEWENANG PERSONALIA 

1. Kepala Cabang Pembantu 

      Memimpin, mengelola, mengawasi atau mengendalikan, 

mengembangkan kegiatan dan mendayagunakan sarana organisasi 

cabang pembantu untuk mencapi tingkat serta volume aktivitas 

pemasaran, operasional dan layanan cabang pembantu yang efektif dan 

efisien sesuai dengan target yang telah ditetapkan. 
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2. Retail Banking Officer 

      Seorang Retail Banking Officer bertugas membantu perencanaan 

keuangan perseorangan maupun bisnis dengan memberikan konsultasi 

dan pelayanan jasa keuangan. 

 

3. Salles Assistant Challenge 

      Seorang Salles Assistant Challenge memiliki peran penting dalam 

mempromosikan produk atau jasa perbanka dan meningkatkan 

keuntungan perusahaan. Salles Assistant Challenge harus mempunyai 

informasi tentang kondisi pasar dan dituntut untuk mampu 

mengidentifikasi kebutuhan nasabah. 

 

4. Warung Mikro 

1) Kepala Warung Mikro (KWM) 

      Bertanggung jawab atas semua pembiayaan mikro yang akan di 

berikan kepada nasabah, memberikan solusi atas permasalahan 

pembayaran angsuran pembiayaan pada warung mikro, dan 

bertanggungjawan atas segala permasalahan baik dalam sistem 

pembiayaan maupun dalam penarikan jaminan nasabah. 

2) Pelaksana Marketing Mikro (PMM) 

      Betugas merealisasikan target pembiayaan, pendanaan, dan fee 

based income yang didistribusikan oleh Kepala Cabang Pembantu 
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3) Administrasi Pembiayaan Mikro (APM) 

      Bertanggungjawab atas terselenggaranya administrasi mulai 

dari permohonan pembiayaan, pencairan pembiayaan, angsuran, 

hingga pelunasan pembiayaan.  Disamping itu juga 

bertanggungjawab terhadap penyimpanan dokumen serta 

pembuatan dan penyampaian pelaporan pembiayaan dengan benar 

dan tepat waktu. 

 

5. Operation Officer  

      Memastikan kepatuhan aktivitas operasional cabang pembantu 

terkelola sesuai dengan ketentuan berlaku dan tercapainya target 

bidang operasional cabang pembantu sesuai dengan ketetapan cabang 

induk/kantor pusat. 

 

6. Customer Service 

      Melakukan kegiatan operasional dan pelayanan nasabah sesuai 

dengan ketentuan dan standar pelayanan. Meliputi  

1) pemberian informasi produk dan layanan bank 

2) memproses permohonan pembukaan dan penutupan rekening 

tabungan, giro, deposito 

3) melayani permintaan buku cek atau bilyet giro, surat referensi 

bank/surat keterangan bank dan sebagainya 

4) membuat laporan pembukuan dan penutupan rekening, keluhan 

nasabah serta stock kartu ATM  
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5) memastikan tersedianya media promosi produk dan jasa bank di 

cabang pembantu 

 

7. Teller 

      Tugas dan tanggungjawab teller yaitu melayani kegitan penyetoran 

dan penarikan uang tunai, pengambilan atau penyetoran non tunai dan 

surat-surat berharga dan kegiatan kas lainnya serta terselenggaranya 

layanan dibagian kas secara benar, cepat, dan sesuai dengan standar 

pelayanan yang baik. 

 

8. BO & SDI Umum 

      Memenuhi  pelayanan operasional, administrasi pembiayaan dan 

kepegawaian dengan cepat dan benar, serta menyediakan sarana dan 

prasarana kantor cabang pembantu secara memadai. 

 

9. Satpam  

      Tugas dari satpam yaitu menciptakan kondisi yang aman dan 

nyaman pada lingkungan kantor, baik selama jam operasional maupun 

diluar jam operasional. 

 

10. Driver 

      Tugas dari driver yaitu menjaga kelancaran operasional kendaraan 

dinas berjalan baik. 
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11. Office Boy  

      Menjaga kebersihan dan perawatan gedung beserta fasilitas dan 

inventaris kantor serta memastikan sarana dan prasarana kantor dapat 

berfungsi dengan baik. 

 

3.1.6 PRODUK DAN LAYANAN  JASA BSM KCP KATAMSO 

YOGYAKARTA 

1. Produk Penghimpunan Dana 

      BSM mempunyai beberapa produk penghimpunan dana seperti 

tabungan, deposito, giro dll.  

1) Produk Tabungan 

A. Tabungan BSM 

      Tabungan dalam mata uang Rupiah yang penarikannya dan 

setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka 

di konter BSM atau melalui ATM.   

 

B. Tabungan Simpatik 

      Tabungan berdasarkan prinsip wadiah yang penarikannya 

dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang 

disepakati. 

 

C. BSM Tabungan Berencana 

      Tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil 

berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah 

ditetapkan. 
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D. BSM Tabungan Investa Cendikia 

      Tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan 

dengan jumlah setoran bulanan tetap (installment) dan 

dilengkapi dengan perlindungan asuransi. 

 

E. BSM Tabungan Mabrur 

Tabungan dalam mata uang Rupiah untuk membantu 

pelaksanaan ibadah haji dan umrah 

 

2) Produk Deposito 

A. BSM Deposito 

      Investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah 

yang dikelola berdasarkan prinsip mudharabah muthlaqah. 

 

B. BSM Deposito Dollar 

Investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang Dollar 

yang dikelola berdasarkan prinsip mudharabah muthlaqah. 

 

3) Produk Giro 

A. BSM Giro 

      Sarana penyimpanan dana dalam mata uang rupiah untuk 

kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip 

wadiah yad dhamanah 
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B. BSM Giro Dollar 

      Sarana penyimpanan dana dalam mata uang US Dollar 

untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdassarkan 

prinsip wadiah yad dhamanah untuk perorangan atau non 

perorangan 

 

C. BSM Giro Singapore Dollar 

      Sarana penyimpanan dana dalam mata uang Singapore 

Dollar untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan 

berdasarkan prinsip wadiah yad dhamanah untuk perorangan 

atau non perorangan. 

 

D. BSM Giro Euro 

      Sarana penyimpanan dana dalam mata uang Uni Eropa 

adalah untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan 

berdasarkan prinsip wadiah yad dhamanah  untuk perorangan  

atau non perorangan. 

 

2. Produk Penyaluran Dana 

      Produk penyaluran dana pada BSM terbagi mejadi beberapa jenis 

yakni Pembiayaan Modal Kerja dan Pembiayaan Ivestasi : 

1) Pembiayaan Modal Kerja 

      Fasilitas pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada 

pelaku usaha baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing 
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untuk membiayai kebutuhan modal kerja dalam siklus waktu 

tertentu maksimal satu tahun. 

 

2) Pembiayaan Investasi 

      Fasilitas pembiayaan jangka menengah sampai jangka panjang 

dalam mata uang rupiah maupun valuta asing untuk membiayai 

kebutuhan investasi berupa rehabilitasi, modernisasi, perluasan, 

pendirian proyek baru dan atau kebutuhan khusus lainnya yang 

dinilai layak oleh bank 

 

3) Pembiayaan Kepemilikan Alat Berat 

      Failitas Pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang 

memiliki usaha terkait ivestasi alat berat melalui skema 

pembiayaan dengan jula beli atau sewa dengan opsi kepemilikan. 

 

4) Pembiayaan Kepemilikan Ruko 

      Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah perorangan atau 

badan usaha untuk keperluan investasi ruko / rukan dengan skema 

pembiayaan jual beli. 

 

5) Pembiayaan Dana Berputar 

      Pemberian pembiayaan modal kerja dengan limit / plafond 

tertentu yang digunakan  untuk kebutuhan cash flow yang cepat 

dan dapat ditarik/dilunasi selama periode pembiayaan. 
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6) Pembiayaan Investasi Terikat 

      Pengelolaan dana milik investor oleh bank yang disalurkan 

dalam bentuk pembiayaan kepada pelaku usaha, untuk kebutuhan 

usaha tertentu dimana Investor dana memberi batasan kepada 

pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara dan atau obyek 

investasi yang dapat dibiayai. 

 

3. Layanan  Jasa 

1) BSM Card 

      Kartu yang dapat dipergunakan untuk transaksi perbankan 

melalui ATM dan mesin debit (EDC/ Electronic Data Capture) 

 

2) BSM Mobile Banking GPRS 

      Layanan transaksi perbankan (non tunai) melalui mobile phone 

(handphone) berbasis GPRS dan semua smartphone yang 

menggunakan operating system blackberry, androis, ios, dan 

symbian. 

 

3) BSM Net Banking 

      Layanan transaksi perbankan (non tunai) melalui internet. 
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3.2 DATA KHUSUS 

3.2.1 PEMBIAYAAN INVESTASI YANG MENGGUNAKAN AKAD 

MURABAHAH PADA LAYANAN WARUNG MIKRO 

      Perkembangan zaman yang sangat modern seperti saat ini mendorong 

masyarakat untuk berfikir lebih strategis dalam mengatur keuangannya, 

salah satunya adalah dengan berinvestasi. Investasi menjadi pilihan tepat 

bagi masyarakat saat ini demi menunjang gaya hidup dan tentu saja 

mendapatkan keuntungan dari investasi yang dimilikinya saat ini. 

      BSM KCP Katamso memiliki produk Pembiayaan Investasi yang 

sangat menarik atau menjadi solusi bagi nasabah/calon nasabah yang ingin 

memiliki investasi namun memiliki keterbatasan soal dana. Dengan 

pembiayaan investasi di Warung Mikro  BSM nasabah dapat memiliki 

investasi dengan jumlah angsuran yang ringan. Dalam prakteknya BSM 

memiliki penjelasan secara rinci tentang pembiayaan investasi: 

1. Pengertian Pembiayaan Investasi menggunakan Akad Murabahah 

pada Warung Mikro BSM. 

      Pembiayaan investasi menggunakan akad murabah pada Warung 

Mikro BSM merupakan pembiayaan yang diberikan oleh Warung 

Mikro kepada nasabah dalam memiliki investasi berupa tanah, rumah, 

dan lain lain yang dinilai layak oleh bank. Pembiayaan Investasi ini 

menggunakan akad murabahah yakni akad jual beli dengan 

karakteristik penjual (bank) menjual barang yang diinginkan nasabah 

kepada nasabah dengan harga pokok ditambah dengan margin yang 
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diinginkan oleh bank dan dengan kesepakatan bersama antara bank 

dan nasabah (debitur). 

      Pembiayaan Investasi yang ada pada Warung Mikro BSM 

memiliki beberapa karakteristik, yaitu : 

1) Bank hanya dapat membiayai maksimal pembiayaan sebesar 70% 

dari pokok pembiayaan dan selebihnya menggunakan dana pribadi 

nasabah (debitur). Contohnya : Pak Yayan ingin memiliki sebidang 

tanah seharga Rp 100.000.000, namun Pak Yayan hanya memiliki 

uang sebesar Rp 30.000.000. kemudian Pak Yayan mendatangi 

BSM untuk pengajuan Pembiayaan Investasi. Setelah berkordinasi 

dengan bank, permohonan Pembiayaan Pak Yayan disetujui oleh 

pihak bank dengan salah satu alasan adalah modal Pak Yayan 

sudah memenuhi persyaratan pengajuan pembiayaan BSM yakni 

sebesar 30% dari total pembiayaan dan bank dapat mengcover 

pembiayaan dengan maksimal plafon 70%. 

2) Pembiayaan dengan jangka waktu menengah dan panjang. Untuk 

pembiayaan investasi Warung Mikro dapat diangsur dengan jangka 

waktu menengah sampai jangka waktu panjang 2 sampai 4 tahun. 

3) Maksimal pembiayaan Rp 200.000.000. Warung Mikro 

memberikan batas pembiayaan maksimal sampai dengan Rp 

200.000.000 karena sasaran utama Warung Mikro adalah usaha 

kecil dan menengah. 
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4) Pembiayaan Investasi memiliki tiga kategori pembiayaan yakni 

Pembiayaan Tunas (plafond Rp 2.000.000 sampai Rp 11.000.000), 

pembiayaan madya (plafond Rp 11.000.000 sampai Rp 

50.000.000). pembiayaan Utama (plafond Rp 50.000.000 sampai 

Rp 200.000.000). 

5) Pembiayaan Investasi memiliki fitur tambahan yakni adanya Top 

Up/Suplesi yakni tambahan pembiayaan yang dapat diberikan 

dengan minimal setelah satu tahun berjalan proses angsuran 

pembiayaan. Fitur ini memberikan kebebasan kepada nasabah 

untuk menambah pembiayaannya namun tetap dengan maksimal 

Rp 200.000.000. 

 

2. Ketentuan Pembiayaan 

      Pembiayaan investasi syariah ini diperuntukkan kepada Perorangan 

(WNI) wiraswasta dan karyawan tetap yang memiliki legalitas di 

Indonesia. Dengan Persyaratan awal sebagai berikut : 

1) Pemohon adalah perorangan, karyawan tetap badan usaha atau 

badan hukum.  

      Perorangan adalah pengajuan pembiayaan dengan membawa 

nama pribadi sebagai pemohon. Karyawan tetap badan usaha 

adalah bentuk yang sama dari perorangan namun memiliki 

pekerjaan tetap disalah satu instansi pemerintahan atau swasta. 

Badan hukum adalah instansi yang sudah memiliki legalitas usaha.  
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2) Warga Negara Indonesia (WNI).  

      Tentu menjadi persyaratan pembiayaan adalah WNI agar lebih 

mudah prosesnya.  

3) Tidak tercatat dalam Daftar Hitam Bank Indonesia (BI) atau Daftar 

Kredit Bermasalah Bank Indonesia dan maksimal terdaftar sebagai 

kolektibilitas satu (1).  

      Daftar Hitam BI (BI Checking) merupakan laporan yang 

dikeluarkan oleh BI yang berisi riwayat kredit/pinjaman seorang 

nasabah kepada bank atau lembaga keuangan non bank. riwayat 

kredit yang bagus atau buruk seorang nasabh terdata dalam data BI 

Checking pada Sistem Informasi Debitur (SID) BI. Laporan ini 

bisa diakses oleh seluruh bank maupun lembaga keuangan non 

bank yang menjadi anggota SID di seluruh Indonesia. dalam BI 

Checking termasuk juga masalah kelancaran pembayaran jaminan 

atau sering di sebut kolektibilitas.  

      Kolektibilitas yaitu gambaran kondisi pembayaran pokok dan 

margin serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali pinjaman 

yang telah diberikan. Kolektibilitas kredit berarti menggolongkan 

kredit berdasarkan kelancaran atau ketidaklancaran pengembalian 

kredit baik pokok maupun marginnya. Kolektibilitas kredit terdiri 

dari : 
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A. Kolektibilitas 1(Lancar) 

Yaitu pembiayaan yang angsurannya lancar dan memuaskan, 

artinya segala kewajiban (margin atau angsuran pokok 

diselesaikan oleh nasabah secara baik). 

B. Kolektibilitas 2 (Dalam Perhatian Khusus) 

Yaitu pembiayaan yang selama 1 sampai 2 bulan mutasinya 

mulai tidak lancar, dan debitur mulai menunggak. 

C. Kolektibilitas 3 (Tidak Lancar) 

Yaitu pembiayaan yang selama 3 sampai 6 bulan mutasinya 

tidak lancar, pembayaran angsurannya tidak baik. Usaha-usaha 

approach telah dilakukan tapi hasilnya tetap kurang baik. 

Sehingga menjadi kolektibilitas 3 

D. Kolektibilitas 4 (Diragukan) 

Yaitu pembiayaan yang  tidak lancar dan telah jatuh temponya 

belum dapat juga diselesaikan oleh debitur yang bersangkutan 

E. Kolektibilitas 5 (Macet) 

Yaitu pembiayaan sebagai kelanjutan dari usaha penyelesaian 

atau pengaktivan kembali pembiayaan tidak lancar dan usaha 

itu tidak berhasil, barulah pembiayaan dikategorikan kedalam 

pembiayaan macet. 
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4) Usaha minimal telah berjalan dua tahun bagi wiraswasta.  

      Karena usaha yang telah berjalan minimal dua tahun dianggap 

sudah memiliki pemasukan yang baik dan bank dapat melihat dari 

laporan keuanganya. 

 

3. Syarat Pembiayaan 

1) Foto copy KTP suami dan istri (bagi yang sudah menikah). 

      Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa identitas yang 

dipakai adalah benar dengan bukti indentitas yang resmi. 

2) Foto copy surat nikah (bagi yang sudah menikah).  

      Hal ini untuk mengetahui apakah harta yang dijaminkan 

merupakan harta bersama atau bukan. Jika harta bersama tentu 

membutuhkan persetujuan kedua belah pihak 

3) Foto copy kartu keluarga (KK).  

      Diperlukan untuk mengetahui beberapa orang yang ditanggung 

oleh debitur selain dirinya dan pasangannya. 

4) Surat Keterangan Usaha (SKU) bagi wiraswasta.  

      SKU dari Kelurahan sekitar tempat usaha nasabah sebagai 

bukti bahwa benar adanya usaha tersebut. 

5) Slip gaji + surat keterangan kerja bagi pegawai.  

      Syarat ini hanya diberlakukan untuk calon debitur yang bekerja 

di instansi pemerintah atas swasta. Tujuannya untuk memastikan 

bahwa calon debitur memiliki pekerjaan dan memiliki penghasilan 

tetap setiap bulannya. 
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6) Rek PLN, Telpon, PAM dan PBB terakhir.  

      Rek PLN, Telepon dan PAM diperlukan untuk bank dapat 

melihat seberapa banyak pemakaian listrik, telepon, dan PAM 

pemohon dalam sebulan. Dan untuk PBB adalah untuk bank dapat 

melihat bahwa pemohon merupakan orang yang tertib pajak atau 

tidak. 

7) Foto copy jaminan (BPKB/SHM).  

      Hal ini yang paling menentukan karena untuk menjamin 

piutang bank kepada nasabah dapat dikembalikan. Bagi PNS, bisa 

menjaminkan. 

8) Foto suami istri 4x6 5 lembar.  

      Foto bertujuan agar bank dapat memastikan bahwa pemohon 

yang mengajukan pembiayaan memang benar wajahnya. 

9) NPWP untuk pinjaman diatas Rp 50.000.000.  

      Kewajiban melampirkan NPWP dalam pengajuan kredit diatur 

dalam surat edaran direktur jenderal pajak : SE-06/PJ.23/1995 

tentang Kewajiban Penyampaian NPWP dan Laporan Keuangan 

dalam Permohonan Kredit. 

10) Data lain yang diperlukan Mikro BSM.  

      Data lain ini akan diminta oleh bank jika diperlukan dalam 

melengkapi berkas persyaratan pembiayaan pemohon. 
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4. Keunggulan Pembiayaan 

      Dalam menentukan keunggulan pembiayaan Investasi Warung 

Mikro BSM maka perlu adanya pembanding produk yang kurang lebih 

sama maka pembiayaan Investasi Warung Mikro BSM ini akan 

dibandingkan dengan pembiayaan Investasi BTN iB.  

      Pembiayaan Investasi BTN iB diberikan kepada Lembaga atau 

Perusahaan, CV, PT, Yayasan dan Koperasi/BMT (minimal sudah 

beroperasi 3 tahun). Maksimal pembiayaan 65% dari harga jual/RAB 

(Khusus untuk pembelian kendaraan baru, rumah dan atau ruko baru 

Maksimal Pembiayaan 80% dari harga jual). Contoh Formulir 

Pembiayaan Investasi BTN iB dapat dilihat pada Lampiran 1. 

Tabel 3.2 

Ketentuan Pembiayaan Investasi BTN iB 

Peruntukan Modal Kerja Investasi 

Akad Murabahah atau Musyarakah 

Jangka Waktu 1 sampai 4 Tahun 

Syarat Umum 1. Surat permohonan yang 

ditandatangani pimpinan 

2. Legalitas Usaha : HO, TDP, SIUP, 

NPWP, Akte Pendirian dan atau 

perubahan AD/ART yang telah 

disahkan oleh Instansi berwenang 

3. Susunan pengurus terbaru dan 

Curiculum Vitae pengurus 

4. Foto copy KTP dan NPWP pengurus 

5. Laporan keuangan tahunan 2 tahun 
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terakhir 

6. Laporan keuangan bulanan (Neraca, 

Laba Rugi) enam bulan terakhir 

7. Cachflow usaha/ cashflow keuangan 

proyek 

8. Foto copy Rekening Tabungan atau 

Rekening Giro dua belas bulan 

terakhir 

9. Daftar bank/lembaga keuangan yang 

sedang dan pernah memberikan 

pembiayaan 

10. Daftar harga jual atau rencana 

anggaran biaya beserta gambar teknis 

11. Perizinan (IMB) untuk proyek 

pembangunan gedung 

12. Surat rekomendasi dari asosiasi 

(untuk lembaga yang bernaung dalam 

asosiasi usaha) 

Syarat Agunan 1. Cessie dan fiducia barang yang dibeli/ 

dibiayai 

2. Foto copy sertifikat (SHM/SHGB) 

untuk agunan dan IMB untuk 

bangunan/ BPKB untuk pembelian 

kendaraan bermotor 

3. Foto copy KTP, Surat Nikah dan 

Kartu Keluarga pemilik agunan 

Sumber : BTN Syariah, 2015 
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      Dari data diatas dapat diambil kesimpulan bahwa keunggulan 

pembiayaan Investasi Warung Mikro BSM di bandingkan dengan 

Pembiayaan Investasi BTN Syariah adalah : 

1) Minimal Pembiayaan pada Warung Mikro BSM lebih jelas yakni 

Rp 2.000.000, sedangkan pada pembiayaan Investasi BTN iB yang 

tidak terdapat minimal pembiayaan dan hanya mengandalkan 

kewajaran dalam mengajukan pembiayaan. 

2) Tujuan Pembiayaan Investasi Warung Mikro BSM yakni hanya 

untuk investasi saja tanpa ada tujuan lain, namun pada Pembiayaan 

Investasi BTN iB tujuannya untuk modal kerja investasi artinya 

pembiayaan tersebut diberikan untuk investasi dan harus 

dimanfaatkan sebagai modal kerja. 

3) Peruntukan Pembiayaan Investasi Warung Mikro BSM adalah 

Perorangan dan Badan Usaha artinya pemohon perorangan dapat 

mengajukan pembiayaan dengan ketentuan yang telah ditetapkan 

Warung Mikro BSM, sedangkan pada Pembiayaan Investasi BTN 

iB diperuntukan hanya untuk Badan Usaha saja.  

4) Minimal usaha yang sudah beroperasi untuk Pembiayaaan 

Investasi Warung Mikro BSM adalah dua tahun, sedangkan 

minimal usaha yang sudah beroperasi untuk pembiayaan Investasi 

BTN iB adalah tiga tahun. Tentu ini akan menjadi keuntungan bagi 

nasabah wiraswasta atau badan usaha dalam memilih bank untuk 

permohonan pembiayaan. 
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5) Maksimal Pembiayaan Investasi Warung Mikro BSM adalah 70% 

untuk semua jenis pembiayaan sedangkan pada Pembiayaan 

Investasi BTN iB dibedakan yakni maksimal pembaiyaan 65% 

untuk pembelian kendaraan baru, rumah sedangkan maksimal 

pembiayaan 80% untuk pembelian Ruko. Ini dikarenakan Bank 

BTN memandang saat pemohon membeli ruko maka dapat 

dipastikan ruko tersebut akan dimanfaatka untuk usaha (modal 

kerja). 

6) Foto copy rekening tabungan untuk Pembiayaan Investasi Warung 

Mikro BSM minimal 6 bulan terakhir sedangkan foto copy 

rekening tabungan untuk Pembiayaan Investasi BTN iB adalah 12 

bulan terakhir. 

 

5. Manfaat Pembiayaan 

1) Membiayai kebutuhan nasabah dalam hal kebutuhan investasi baik  

untuk investasi pembiayaan jangka menengah (2 tahun) sampai 

investasi pembiayaan jangka panjang (4 tahun). 

2) Digunakan untuk pembelian barang yang jelas dan dapat langsung 

ditinjau keberadaannya, seperti tanah, rumah, ruko, motor/mobil 

mesin, dan lain-lain. 

3) Kebutuhan investasi operasional yakni barang yang dapat 

dimanfatkan untuk operasional pemohon seperti motor/mobil serta 

untuk aktififitas produktif  lainnya yakni barang yang dapat 

dimanfaatkan untuk kegiatan produktif seperti ruko.  
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6. Tabel Margin 

      Tabel margin merupakan tabel yang berisi tentang ketentuan  

jumlah angsuran pembiayaan dengan jangka waktu 12 bulan, 24 bulan, 

36 bulan, dan 48 bulan. Pada tabel ini dijelaskan tentang jumlah 

pembiayaan dan jumlah angsuran sesuai dengan jangka waktu yang 

dipilih oleh pemohon. Contohnya seperti pemohon mengajukan 

pembiayaan sebesar Rp 150.000.000 dengan jangka waktu yang dipilih 

adalah empat tahun, maka jumlah angsuran yang dibayarkan oleh 

pemohon setiap bulannya adalah Rp 4.251.042.12 
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Tabel 3.3 

Tabel Margin Pembiayaan Investasi Warung Mikro 

Pembiayaan 
J a n g k a  W a k t u (Bln) 

12x 24x 36x 48x 

15.000.000 1.418.393.95 793.066.46 588.492.79 - 

20.000.000 1.891.191.93 1.057.421.95 784.657.05 - 

25.000.000 2.363.989.92 1.321.777.43 980.821.31 - 

30.000.000 2.807.831.39 1556.344.64 1.145.713.60 - 

35.000.000 3.275.803.29 1.815.735.41 1.336.665.86 - 

40.000.000 3.743.775.19 2.075.126.19 1.527.618.13 - 

45.000.000 4.211.747.08 2.334.516.96 1.718.570.39 - 

50.000.000 4.679.718.98 2.593.907.73 1.909.522.66 - 

51.000.000 4.724.359.80 2.595.685.93 1.895.342.75 1.551.948.48 

55.000.000 5.094.897.82 2.799.269.15 2.043.997.08 1.673.669.93 

60.000.000 5.558.070.35 3.053.748.16 2.229.815.00 1.825.821.74 

65.000.000 6.021.242.88 3.308.227.17 2.415.631.92 1.977.973.55 

70.000.000 6.484.415.41 3.562.706.19 2.601.450.84 2.130.125.36 

75.000.000 6.947.587.94 3.817.185.20 2.787.268.75 2.282.277.18 

80.000.000 7.334.399.43 3.993.928.16 2.892.191.64 1.349.999.97 

85.000.000 7.792.799.40 4.243.548.67 3.072.953.62 2.496.874.97 

90.000.000 8.251.199.36 4.493.169.18 3.253.715.60 2.643.749.96 

95.000.000 8.709.599.33 4.742.789.69 3.434.477.58 2.790.624.96 

100.000.000 9.167.999.29 4.992.410.20 3.615.239.55 2.937.499.96 

101.000.000 9.163.816.64 4.945.274.16 3.550.860.34 2.862.368.36 

105.000.000 9.626.399.26 5.242.030.71 3.796.001.53 3.084.374.96 

110.000.000 9.980.394.36 5.385.942.16 3.867.273.63 3.117.430.89 

115.000.000 10.434.048.65 5.630.757.71 4.043.058.80 3.259.132.29 

120.000.000 10.887.702.94 5.875.573.26 4.218.843.96 3.400.833.70 

125.000.000 11.341.357.23 6.120.388.81 4.394.629.13 3.542.535.10 

130.000.000 11.795.011.52 6.365.204.37 4.570.414.29 3.684.236.50 

135.000.000 12.248.665.81 6.610.019.92 4.746.199.46 3.967.639.31 

140.000.000 12.702.320.10 6.854.835.47 4.921.984.63 3.967.639.31 

145.000.000 13.155.974.39 7.099.651.03 5.097.769.79 4.109.340.72 

150.000.000 13.609.628.68 7.344.466.58 5.273.554.96 4.251.042.12 

155.000.000 14.063.282.97 7.589.282.13 5.449.340.12 4.392.743.52 

160.000.000 14.516.937.26 7.834.097.68 5.625.125.29 4.534.444.93 

165.000.000 14.970.591.55 8.078.913.24 5.800.910.45 4.676.146.33 

170.000.000 15.424.245.84 8.232.728.79 5.976.695.62 4.817.847.74 

175.000.000 15.877.900.13 8.568.544.34 6.152.480.78 4.959.549.14 

180.000.000 16.331.554.41 8.813.359.89 6.328.265.95 5.101.250.54 

185.000.000 16.785.208.70 9.058.175.45 6.504.051.11 5.242.951.95 

190.000.000 17.238.862.99 9.302.991.00 6.679.836.28 5.384.653.35 

195.000.000 17.692.517.28 9.547.806.55 6.855.621.44 5.526.354.76 

200.000.000 18.146.171.57 9.792.622.10 7.031.406.61 5.668.056.16 

Sumber : BSM, 2015 
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7. Fitur Pembiayaan 

1) Limit Pembiayaan Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah). 

Untuk pembiayaan Warung Mikro, BSM memberikan batas 

maksimal pembiayaan adalah sebesar Rp 200.000.000 yang sesuai 

dengan tujuan Warung Mikro adalah untuk menggapai usaha kecil 

dan menengah. 

2) Terdapat fasilitas Top Up / Suplesi merupakan tambahan 

pembiayaan bagi nasabah yang masih merasa kurang dengan 

pembiayaan sebelumnya, namun tambahan dan jumlah awal 

pembiayaan tetap di batasi hanya Rp 200.000.000,- (Dua Ratus 

Juta Rupiah) 

3) Jangka waktu pembiayaan adalah jangka menengah sampai jangka 

panjang. Jangka waktu pembiayaan yang ada di warung mikro dari 

2 sampai  4 tahun masa pembiayaan. 

 

8. Mekanisme pembiayaan 

dalam mekanisme pembiayaan investasi yang menggunakan akad 

murabahah pada BSM KCP Katamso yaitu : 

1) Nasabah datang ke bank khususnya kepada bagian Warung Mikro 

untuk mengajukan pembiayaan 

Nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan investasi pada 

Warung Mikro sudah harus mempunyai objek dan harga yang 

jelas. 
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2) Nasabah kemudian mengisi Formulir Aplikasi Pembiayaan Mikro, 

pernyataan Know Your Customer (KYC) & Anti Money Laundry 

(AML) checklist Calon Debitur dan Surat Keterangan Usaha. 

Kemudian pemohon diminta melengkapi beberapa persyaratan atau 

berkas pembiyaan yang ingin diminta oleh Warung Mikro BSM 

kepada nasabah.  

Formulir Aplikasi Pembiayaan Mikro adalah formulir yang berisi 

tentang informasi permohonan pembiayaan pemohon, pribadi 

pemohon, informasi usaha pemohon, dll. Contoh Formulir Aplikasi 

Pembiayaan Mikro dapat dilihat pada Lampiran 2 dan 3. Berikut 

adalah isi dari dari Formulir Aplikasi Pembiayaan Mikro : 

A. Permohonan Nasabah 

Dalam bagian permohonan nasabah, merupakan pertanyaan 

umum seputar pengajuan pembiayaan pemohon seperti, 

a. Pengajuan pembiayaan nasabah 

Pertanyaan ini dimaksudkan untuk menanyakan kepada 

pemohon bahwa pengajuan pembiayaan oleh pemohon 

merupakan pengajuan baru, perubahan atau take over, 

b. Jenis pembiayaan nasabah 

Sesuai pedoman pembiayaan Warung Mikro dapat 

membiayai limit pembiayaan sampai Rp 200.000.000. oleh 

karena itu, pembiayaan Warung Mikro memiliki 3 kategori 

produk yaitu Pembiayaan Tunas (plafond Rp 2.000.000 
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sampai Rp 11.000.000), Pembiayaan Madya (plafond Rp 

11.000.000 sampai Rp50.000.000), Pembiayaan Utama 

(plafond Rp 50.000.000 sampai Rp 200.000.000). 

c. Tujuan pembiayaan 

Warung Mikro BSM memiliki 2 tujuan pembiayaan yakni 

tujuan pembiayaan untuk modal kerja dan tujuan 

pembiayaan untuk investasi. Tujuan pembiayaan ini tentu 

berbeda dan akan memperngaruhi akad yang akan 

diberikan kepada pemohon pembiayaan. 

d. Jumlah pembiayaan yang diajukan 

Jumlah pembiayaan yang diajukan nasabah ini berupa nilai 

angka yang diinginkan oleh pemohon. 

e. Jangka waktu pembiyaan 

Jangka waktu pembiayaan ini dalam hitungan tahun, dan 

pemohon memiliki kebebasan dalam memilih berapa 

jumlah tahun yang diinginkan pemohon dalam megangsur 

pembiayaan tersebut. 

 

B. Data Pribadi Pemohon 

Dalam bagian data  pribadi nasabah merupakan bagian data 

nasabah seperti : 

a. Nama 

Bagian ini diisi dengan nama lengkap pemohon sesuai 

dengan KTP pemohon. 
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b. Jenis kelamin 

Jenis kelamin pemohon lak-laki atau perempuan. 

c. Status 

Dalam bagian status ini yang ditanyakan adalah status 

hubungan pemohon yakni belum menikah, menikah, atau 

janda/duda. Kemudian pemohon harus memilih salah satu 

dari kolom yang telah disediakan. 

d. Tempat tanggal lahir 

Tempat tanggal lahir ini harus diisi lengkap dan jelas oleh 

pemohon. Dimana pemohon lahir (kota), tanggal (angka), 

bulan dan tentu saja tahun lahir pemohon. 

e. Gelar 

Gelar ini diisi jika pemohon yang pernah mengikuti masa 

perkuliahan dan lulus kemudian mendapatkan gelar dari 

akademisnya. 

f. Pendidikan 

Kolom pendidikan merupakan kolom pertanyaan kepada 

pemohon tentang pendidikan terakhir pemohon. Dalam 

formulir tersebut pemohon tinggal memilih salah satu dari 

kolom pendidikan yang teah disediakan. Seperti kolom 

pendidikan S3/S2, S1/D3, SMA, SMP/SD/dan lain-lain. 
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g. Agama  

Dalam kolom agama pemohon diharuskan mengisi agama 

apa yang dianut oleh pemohon seperti agama Islam, 

Kristen, Budha, Hindu. 

h. Nama ibu kandung 

Pertanyaan nama ibu kandung ini merupakan pertanyaan 

khusus yang diberikan kepada pemohon sebagai salah satu 

pertanyaan untuk mengenal lebih jauh tentang pemohon. 

i. Nomor KTP/SIM/Paspor 

Dalam kolom ini pemohon dapat memilih salah satu dari 

tiga pilihan tersebut, namun jika pemohon tidak keberatan 

untuk menuliskan seluruh nomor dari KTP/SIM/Paspor 

pemohon. 

j. Tanggal berlaku KTP 

Tanggal berlaku ini penting untuk bank agar mengetahui 

sampai kapan tanggal berlaku KTP pemohon yang 

pemohon berikan sebagai tanda bukti identitas. Ini 

diperlukan agar jika masa berlaku KTP pemohon sudah 

habis, maka bank akan memberikan perintah agar pemohon 

dapat memperpanjang waktu berlaku KTP pemohon 

tersebut. 
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k. Nomor NPWP 

Nomor NPWP ini diisi pemohon jika pemohon memiliki 

NPWP. Namun jika tidak ada  maka  pemohon   tidak  perlu  

mengisi kolom ini. 

l. Jumlah tanggungan keluarga 

Pemohon diharuskan mengisi berapa jumlah tanggungan 

keluarga yang dimiliki oleh pemohon setiap bulannya. 

m. Alamat tempat tinggal 

Alamat tempat tinggal ini merupakan alamat tempat tinggal 

pemohon yang sesuai dengan KTP pemohon. 

n. Alamat surat menyurat 

Alamat surat menyurat ini merupakan alamat yang akan 

menjadi alamat untuk bank mengirimkan surat kepada 

pemohon. 

o. Telepon rumah dan HP 

Di era teknologi seperti ini, pastilah setiap orang memiliki 

nomor telepon baik itu telepon rumah atau telepon HP. Jika 

pemohon hanya memiliki nomor HP maka tidak menjadi 

masalah pemohon hanya menuliskan nomor HP, namun 

jika memiliki telepon rumah maka bisa juga untuk diisikan. 
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p. Status rumah  

Status rumah ini merupakan status rumah yang sedang 

ditempati oleh pemohon ini merupakan rumah sendiri, 

kontrak/sewa, dinas, keluarga, atau lainnya. 

f. Menempati rumah sejak 

Pemohon menuliskan sudah sejak kapan pemohon 

menempati rumah tersebut. 

 

C. Data Usaha 

Data usaha ini diperuntukan kepada pemohon perorangan atau 

non perorangan yang memiliki usaha sebagai syarat pengajuan 

dalam data usaha ini ada beberapa pertanyaan terkait usaha 

pemohon yakni: 

a. Bentuk usaha 

Bentuk usaha yang dimaksudkan yakni bentuk usaha 

tersbut perorangan artinya dimiliki oleh pemilik tunggal 

atau badan usaha yakni memiliki beberapa pemilik terhadap 

perusahan tersebut 

b. Nama badan usaha 

Jika usaha tersebut adalah usaha perorangan, maka diisi 

nama usaha tersebut. 

c. Group usaha 

Jika usaha tersebut adalah badan usaha, maka diisi nama 

usaha tersebut. 
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d. Prosentase kepemilikan 

Jika usaha tersebut merupakan jenis usaha badan usaha, 

maka pemohon wajib mengisi prosentase kepemilikan dari 

setiap pemilik usaha tersebut. 

e. Berusaha sejak 

Tentu harus diketahui sejak kapan usaha tersebut dimulai, 

karena salah satu persyaratan pengajuan pembiayaan adalah  

usaha minimal telah berjalan selama dua tahun. 

f. Bidang usaha 

Bidang usaha ini merupakan bidang yang tengah diusung 

oleh perusahaan tersebut. Contohnya usaha ang bergerak di 

bidang kuliner.  

g. Jumlah karyawan 

Jumlah karyawan ini merupakan jumlah total karyawan 

yang bekerja untuk perusahaan tersebut. 

h. Nomor Telepon/ Fax 

Nomor telepon yang dimaksud adalah nomor telepon 

perusahaan atau fax perusahaan. 

i. Status tempat usaha 

Merupakan status tempat yang dipakai sebagai usaha 

tersebut adalah miliki sendiri/keluarga atau sewa. 

j. Ditempati sejak 
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Usaha yang berada ditempat tersebut sudah berdiri sejak 

kapan. 

k. Alamat tempat usaha 

Alamat lengkap tempat usaha tersebut dari 

kelurahan/kecamatan, RT/RW, Propinsi, dan Kode pos. 

l. Nilai persediaan barang dagangan posisi terakhir 

Dalam suatu usaha tentu memiliki persediaan dalam usaha 

tersebut, maka bank meminta berapa  total  nilai  persediaan  

tersebut yang dituliskan dalam nilai rupiah. 

m. Realisasi penjualan perbulan selama satu tahun terakhir 

Ini merupakan pertanyaan tentang omset perusahaan tiap 

bulan selama setahun terakhir. Dari sinilah bank akan 

melihat apakah perkembangan usaha tersebut dalam satu 

tahun terakhir terus meningkat, menurun, atau stagnan dan 

kemudian omset tersebut dituliskan dalam nilai rupiah. 

n. Biaya operasional, umum dan administrasi 

Dalam suatu perusahaan pasti memiliki biaya biaya yang 

diperlukan dalam operasional, umum dan administrasi 

perusahaan. 

o. Rencana penjualan satu tahun mendatang 

Rencana penjualan ini merupakan target penjualan 

perusahaan  dalam  satu  tahun  mendatang  yang   ditulikan  

dalam nilai rupiah. 



80 
 

D. Data Keluarga 

Data keluarga ini merupakan data keluarga pemohon yakni: 

a. Nama istri/suami 

Jika pemohon telah menikah maka wajib bagi pemohon 

untuk menuliskan nama pasangan pemohon. 

b. Tempat tanggal lahir 

Tempat (kota), tanggal, bulan, dan tahun lahir pasangan 

pemohon. 

c. Pekerjaan 

Jika pasangan pemohon memiliki pekerjaan, maka 

pemohon wajib mengisi jenis pekerjaan apa yang 

dikerjakan oleh pasangan pemohon. 

d. Penghasilan perbulan 

Penghasilan ini merupakan turunan dari pekerjaan pasangan 

pemohon, jika pasangan pemohon bekerja maka bagian ini 

juga wajib diisi. 

e. Nama waris 

Nama waris ini merupakan nama ahli waris dari pemohon 

jika suatu saat terjadi hal yang diinginkan maka ahli waris 

yang akan mewarisi segala bentuk harta yang dimiliki oleh 

pemohon. Baik itu adalah hutang pemohon terhadap bank. 
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f. Hubungan 

Hubungan ini merupakan hubungan antara pemohon dan 

ahli waris. 

g. Nomor KTP/SIM/Identitas lainnya 

Data ini diisi oleh ahli waris pemohon. 

h. Tanggal berlaku identitas 

Tanggal berlaku indentitas merupakan batas tanggal 

kadaluarsa identitas tersebut. 

 

E. Data Kerabat yang Dapat di Hubungi 

Data kerabat pemohon yang dapat dihubungi ini bermaksud 

jika suatu saat pemohon tidak dapat dihubungi atau susah untuk 

dihubungi maka pihak bank akan menghubungi kerabat 

pemohon untuk keperluan bank. data kerabat ini kurang lebih 

sama seperti dengan data keluarga yang diatas. 

 

F. Data Penghasilan 

Data penghasilan ini merupakan data penghasilan dari usaha 

pemohon yang menjadi syarat pinjaman pemohon yang 

kemudian ditulis pemohon dalam nilai rupiah. Dalam data 

penghasilan ini terdapat beberapa pertanyaan yakni : 

a. Omzet penjualan perhari 

Merupakan total pemasukan dari penjualan tiap hari. 
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b. Omzet penjualan perbulan 

Merupakan total pemasukan dari penjualan tiap bulan. 

c. Laba usaha perbulan 

Merupakan laba bersih yang sudah dikurangi dengan biaya 

biaya lain perusahaan. 

d. Penghasilan lain bersih perbulan 

Jika terdapat penghasilan lain perbulan, maka pemohon 

wajib mengisi data ini. 

e. Biaya hidup keluarga perbulan 

Pemohon harus bisa mengakumulasikan biaya yang 

dibutuhkan keluarga dalam sebulan penuh. 

f. Total penghasilan ditabung perbulan 

Merupakan penghasilan pemohon yang tibaung oleh 

pemohon setiap bulannya atau biasa disebut dengan berapa 

banyak yang ditabung olh pemohon setiap bulan dari 

pemasukan pemohon. 

g. Kesanggupan mengangsur perbulan 

Ini merupakan kolom yang menyatakan bahwa pemohon 

mempunyai keinginan dalam membayar angsuran tiap 

bulannya sesuai dengan kesanggupan pemohon. 

 

G. Data Pinjaman 

Data pinjaman merupakan data yang diisi oleh pemohon jika 

memiliki pinjaman pada bank/perusahaan lain. Namun jika 
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pemohon tidak memiliki pinjaman pada bank lain, maka bagian 

ini dapat dilewati oleh pemohon. Berikut pertanyaan yang 

terakait data pinjaman : 

a. Nama bank/leasing 

Nama bank/leasing/instansi terkait pinjaman pemohon yang 

sedang berjalan. 

b. Jenis pinjaman 

Jenis pinjaman ini merupakan pertanyaan tentang jenis 

pinjaman pemohon sesuai dengan ketentuan yang 

dijalankan ban/leasing tersebut.  

c. Jumlah pinjaman  

Jumlah pinjaman ini tentu merupakan jumlah nilai Rupiah 

pinjaman pemohon di bank/leasing tersebut. 

d. Jumlah angsuran 

Jumlah angsuran merupakan total jumlah angsuran selama 

mengangsur   pinjaman   pemohon   di   bank/leasing   yang  

terkait. 

e. Jatuh tempo 

Jatuh tempo merupakan kapan waktu/tanggal jatuh tempo 

akhir pinjaman pemohon kepada bank/leasing terkait. 

 

H. Data kekayaan 

Data kekayaan merupakan data tentang seberapa banyak aset 

yang dimiliki oleh pemohon. Data kekayaan ini meliputi : 
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a. Jenis 

Merupakan pertanyaan tentang jenis kekayaan pemohon. 

Contohnya seperti rumah, mobil/motor, dan lain-lain. 

b. Jumlah 

Jumlah ini merupakan pertanyaan jumlah dari berapa 

banyak jenis kekayaan yang dimiliki oleh pemohon. 

c. Lokasi/Merk 

Jika pemohon memiliki kekayaan seperti rumah maka 

pemohon harus memberikan lokasi rumah tersebut, karena 

lokasi rumah tidak akan bisa di pindah-pindah tetapi jika 

pemohon memiliki kekayaan berupa mobi/motor maka 

pemohon wajib memberikan merk dari mobil/motor 

tersebut. 

d. Nilai Rupiah 

Nilai ini merupakan jumlah nilai kekayaan tersebut pada 

saat pemohon mengisi formulir ini. contohnya pemohon 

membeli rumah sudah tiga tahun yang lalu dan sekarang 

pemohon harus memperkirakan apakah harga rumah 

tersebut meningkat atau justru menurun begitupun dengan 

mobil/motor pemohon, apakah nilai mobil/motor pemohon 

naik atau menurun. 
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I. Data simpanan 

Data simpanan ini  merupakan  data  tentang  jumlah  simpanan  

uang milik pemohon yang disimpan di bank-bank yang ada di 

Indonesia. pertanyaan yang termaktub dalam data simpanan 

adalah : 

a. Nama bank 

Merupakan nama bank yang merupakan tempat pemohon 

menyimpan dana/surat berharga pemohon. 

b. Atas nama 

Atas nama merupakan simpanan yang pemohon simpan 

tersebut memakai atas nama siapa. 

c. Jenis simpanan 

Jenis simpanan juga berbeda apakah simpanan tersbut 

merupakan simpanan tabungan, deposito atau giro. 

d. Jumlah simpanan 

Jumlah simpanan merupakan jumlah nilai dari tiap 

simpanan pemohon terhadap bank terkait. 

 

J. Data pekerjaan bagi yang berstatus pegawai 

Data pekerjaan ini dibutuhkan bagi pemohon yang berstatus 

sebagai pegawai. Dan data ini diperuntukan untuk pegawai 

tetap dan bukan untuk pegawai honorer. Jika pemohon adalah 

pegawai tetap, maka perlu untuk mengisi data ini. data ini 

meliputi : 
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a. Jenis pekerjaan 

Jenis pekerjaan ini merupakan jenis pekerjaan yang 

dijalankan oleh pemohon yakni jenis pekerjaan pegawai 

negeri sipil, pegawai swasta, dan profesional. 

b. Departemen/ instasi/ kantor  

Jika nasabah merupakan pegawai negeri sipil berarti 

departemen/instansi/kantor merupakan departement milik 

negara atau instansi pemerintahan. 

c. Jenis pekerjaan 

Jenis pekerjaan merupakan bagian pekerjaan pemohon 

diinstansi terkait. Contohnya seperti guru. 

d. Nama atasan langsung 

Nama atasan ini merupakan nama dari atasan pemohon 

diinstansi terkait. Kalau pemohon merupakan guru maka 

nama atasan yang dimaksud adalah nama kepala sekolah 

pemohon. 

e. Posisi 

Posisi ini merupakan turunan dari jenis pekerjaan pemohon. 

Dari contoh diatas jika pemohon merupakan guru maka 

dalam bagian posisi ini pemohon menempati posisi guru 

apa di sekolah tersebut. 

f. Alamat tempat tinggal 

Alamat  tempat  tinggal  pemohon   yang   lengkap   dengan  
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mencantumkan kecamatan/kelurahan, RT/RW, kota, 

provinsi. 

g. Gaji bersih perbulan 

Gaji bersih merupakan total gaji yang diterima pemohon 

yang sudah dikurangin dengan biaya-biaya lain seperti 

tunjangan, biaya pensiun, dan lain-lain. 

h. Penghasilan bersih lain perbulan 

Penghasilan bersih perbulan merupakan penghasilan bersih 

lain pemohon seperti tunjangan, dan lain-lain. 

i. Total penghasilan bersih perbulan 

Merupakan total penghasilan bersih perbulan dan 

penghasilan bersih lain perbulan. 

j. Kesanggupan mengangsur perbulan 

Merupakan kesanggupan pemohon dalam mengangsur  

pembiayaan pemohon kepada bank (BSM). 

 

K. Data agunan 

Data agunan merupakan data lengkap terhadap agunan yang 

dijaminkan oleh pemohon kepada bank sebagai covering atas 

pembiayaan pemohon. Data agunan tersebut meliputi : 

a. Jenis agunan 

Merupakan jenis dari agunan yang akan di agunkan oleh 

pemohon. Cotohnya seperti rumah, mobil/motor, dan lain-

lain. 
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b. Lokasi/ type/ tahun 

Kemudian pemohon mengisi lokasi untuk agunan yang 

bertempat di tempat yang tetap dan tidak akan berpindah-

pindah. Type lebih kepada agunan berupa mobil/motor 

karena banyak sekali type mobil dan motor maka dari itu 

harus jelas type apa yang diagunkan oleh pemohon. Tahun 

ini merupakan tahun dibeli agunan tersebut. 

c. Bukti kepemilikan 

Bukti kepemilikan ini banyak bentuknya. Salah satunya 

sertifikat untuk agunan berupa rumah atau tanah, BPKB 

untuk agunan berupa mobil atau motor, dan lain-lain. 

d. Atas nama 

Atas nama ini sudah jelas bahwa agunan yang diagunkan 

oleh pemohon ini merupakan agunan atas nama siapa. 

Lebih baik lagi kalau agunan tersebut atas nama pemohon 

atau pasangan (suami/istri). 

 

L. Dokumen pendukung yang disampaikan ke bank 

Data ini merupakan data pendukung terhadap pinjaman 

pemohon ke bank dengan melampirkan dokumen-dokomen 

pendukung guna melengkapi persyaratan pengajuan 

pembiayaan pemohon. Dokumen pendukung yang diperlukan 

oleh bank yakni : 
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a. Foto    copy    KTP/ Identitas    pemohon    dan    suami/istri 

Jika pemohon sudah menikah, maka pemohon wajib 

memberikan foto copy KTP pasangan pemohon. 

b. Foto copy surat nikah/cerai (apabila ada) 

Setelah memberikan foto copy KTP pasangan, maka 

pemohon wajib melampirkan surat nikah pemohon bersama 

pasangan. Namun jika pemohon sudah bercerai maka 

pemohon wajib melampirkan surat cerai pemohon. 

c. Foto copy KTP/Identitas Direktur/Komisaris (badan usaha) 

Untuk nasabah non perorangan (badan usaha) maka di 

wajibkan untuk melampirkan foto copy KTP direktur/ 

komisaris dari usaha tersebut. 

d. Foto copy kartu keluarga 

Pemohon perorangan dan non perorangan wajib 

melampirkan foto copy kartu keluarga pemohon. 

e. Pas foto terakhir pemohon perorangan/ pengurus badan 

usaha ukuran 4x6 

Pas foto ini diperlukan untuk mengkroscekan wajah 

pemohon dengan foto yang dilampirkan pemohon. Agar 

bank dapat memastikan kebenaran wajah yang asli dan 

yang ada di foto. 
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f. Akte pendirian dan perubahan perusahaan 

Akte pendirian dan perubahan perusahaan ini banyak 

bentuknya, yang terdiri dari : 

a) Surat keterangan usaha dari RT/RW setempat 

Surat keterangan usaha dari RT/RW tempat usaha 

pemohon tersebut. 

b) SIUP  

SIUP adalah singkatan dari Surat Izin Usaha 

Perdagangan yang merupakan surat izin untuk dapat 

melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. SIUP di 

terbitkan berdasarkan domisili perusahaan dan berlaku 

diseluruh wilayah Republik Indonesia. 

c) TDP/TDR 

TDP adalah Tanda Daftar perusahaan merupakan bukti 

bahwa perusahaan/badan usaha telah melakukan wajib 

dafar perusahaan berdasarkan Undang-Undang No. 3 

Tahun 1982 tetang “Wajib Daftar Perusahaan”.  

TDP wajib dimiliki oleh perusahaan/badan usaha yang 

dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Kota/Kabupaten. 

d) Surat izin usaha dari pengelola pasar atau dari pedagang 

pasar. 
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Jika pemohon merupakan wiraswasta yang mempunyai 

lokasi di pasar, maka pemohon wajib memberikan surat 

izin usaha dari pengelola pasar atau dari pedagang pasar 

bahwa benar lokasi usaha pemohon benar berada di 

pasar dan sudah diakui oleh lingkungan pasar. 

e) NPWP (wajib bagi wiraswasta dan pegawai dengan 

limit pembiayaan diatas Rp 50.000.000 

Jika pemohon mengajukan pembiayaan diatas Rp 

50.000.000 maka pemohon wajib melampirkan NPWP. 

f) Surat Keterangan Domisili Usaha/ perusahaan (SKDU) 

SKDU merupakan surat yang menyatakan domisli 

seseorang atau bdan usaha. Surat keterangan domisili 

dibuthkan untuk mengurus berbagai dokumen legal 

lainnya seperti SIUP, TDP, NPWP, dan untuk 

mengurus usaha perdangangan lainnya. 

g. Foto copy rekening tabungan 6 bulan terakhir 

Foto copy rekening tabungan pemohon selama 6 bulan 

terakhir diperlukan untuk bank agar dapat menganalisis 

lebih jauh tentang mutasi rekening nasabah dan melihat 

bagaimana nasabah dalam mengelola keuangannya. 
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h. Foto copy bukti pinjaman bank lain 

Jika pemohon masih memiliki pinjaman ke bank lain, maka 

pemohon wajib melampirkan foto copy bukti pinjaman di 

bank lain. 

i. Bukti pembayaran PBB tahun terakhir dari rumah dan atau 

tempat usaha milik sendiri (bila ada) 

Bukti PBB merupakan bukti bahwa pemohon merupakan 

orang yang tertib membayar pajak. Ini akan menjadi bentuk 

analisis bank terhadap pembiayaan pemohon. 

j. Bukti pembayaran rekening listrik PLN dari rumah dan atau 

tempat usaha milik sendiri/sewa.kontrak 

Rekening PLN merupakan rekening yang wajib 

dilampirkan oleh pemohon agar bank dapat mengalisa 

seberapa banyak pengeluaran pemohon terhadap listrik baik 

dirumah atau ditempat usaha pemohon. 

k. Bukti pembayaran rekening telepon dari rumah dan atau 

tempat usaha milik  

Rekening telepon ini merupakan rekening telepon rumah 

yang pemohon pakai. Jika pemohon memiliki telepon 

rumah maka pemohon wajib melampirkan bukti 

pembayaran rekening telepon, namun jika tidak maka 

pemohon tidak perlu melampirkan bukti rekening telepon 

ini. 
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l. Foto copy surat ijin praktek (wajib untuk nasabah profesi) 

Surat ijin praktek ini merupakan surat yang dimiliki oleh 

pemohon seperti pekerjaan dokter umum, dokter gigi, dll, 

yang wajib memiliki surat ijin praktek jika ingin membuka 

praktek sendiri. 

m. Asli surat keterangan bekerja/ copy SKEP terakhir 

Surat keterangan kerja ini merupakan surat yang 

dikeluarkan oleh perusahaan/instansi tertentu dan 

menjelaskan bahwa pemohon benar bekerja di perusahaan 

tersebut. 

n. Asli slip gaji terakhir 

Asli slip gaji ini diperlukan agar bank mengetahui pasti 

bahwa gaji yang didapat  oleh  pemohon  tiap  bulan  adalah  

sekian dan dibuktikan dengan slip gaji yang asli.                    

o. Bukti agunan yang diserahkan 

a) Foto copy bukti surat tanah/bangunan 

Pemohon melampirkan foto copy bukti surat 

tanah/bangunan yang akan pemohon agunkan jika itu 

berupa tanah/bangunan. 

b) Foto copy BPKB, kuitansi, faktur 

Jika pemohon ingin mengagunkan motor/mobil maka 

pemohon wajib melampirkan foto copy BPKB, kuitansi 

atau faktur pembelian. 
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c) Foto copy penguasaan lapak / los pasar 

Jika pemohon ingin mengagunkan lapak atau los pasar 

maka pemohon wajib memberikan foto copy bukti 

penguasaan lapak atau los pasar milik pemohon. 

d) Foto copy bukti penguasaan kios pasar 

Jika pemohon ingin mengagunkan kios di pasar maka 

pemohon wajib memberikan foto copy bukti 

penguasaan kios milik pemohon. 

e) Foto copy faktur dan kuitansi mesin 

Jika pemohon ingin mengagunkan mesin maka 

pemohon wajib memberikan foto copy bukti faktur dan 

kuitansi mesin milik pemohon. 

      Setelah pemohon mengisi Formulir Aplikasi Pembiayaan 

Mikro, maka pemohon diarahkan untuk mengisi Formulir Know 

Your Customer (KYC) & Anti Money Laundring (AML) Checklist 

Calon Debitur. Formulir ini merupakan formulir pertanyaan yang 

berhubungan dengan dukungan bersama untuk menegakkan 

komitmen Anti Pencucian Uang (Anti Money Laundring). Anti 

pencucian uang merupakan anti terhadap perilaku orang-orang 

yang menghilangkan asal usul suatu uang tersebut dan perilaku ini 

diatur dalam UU RI No. 15/2002 & UU RI No.25/2003 tentang 

tindak pidana pencucian uang serta peraturan Bank Indonesia 

No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Mengenal Nasabah (Know 
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Your Customer) beserta perubahannya. Berikut merupakan 

pertanyaan terkait : 

A. Nama calon debitur 

Merupakan nama lengkap pemohon yang mengajukan 

pembiayaan investasi. 

B. Nomor Customer Information File (CIF) 

Nomor CIF merupakan sebuah nomor yang menyimpan semua 

informasi terakait data nasabah dari bank, pelanggan pribadi 

dan informasi akun nasabah. Dan tiap nasabah hanya memiliki 

satu nomor CIF. 

C. Fasilitas (jenis/limit) 

Jenis ini merupakan jenis pembiayaan yang menggunakan akad 

Murabahah dan limit ini merupakan berapa banyak pembiayaan  

yang diminta oleh pemohon. 

      Setelah pemohon mengisi pertanyaan umum, maka selanjutnya 

pemohon mengisi formulir KYC tersebut dengan sebenar-

benarnya. Contoh Formulir KYC & AML Checklist Calon Debitur 

dapat dilihat pada Lampiran 4. 

      Kemudian terakhir yang diisi oleh pemohon adalah Surat 

Keterangan Usaha yang di berikan oleh bank kepada pemohon 

perorangan atau non perorangan wiraswasta. Dan Surat Keterangan 

Usaha tersebut harus diisi oleh Ketua RT, Ketua RW, dan 

mengetahui oleh Kelurahan.  Bentuk  SKU  tersebut  dapat   dilihat 
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pada Lampiran 5. 

3) Setelah itu bank akan melakukan survey terhadap objek yang akan 

dibiayai dan memastikan kebenaran objek tersebut. Dalam 

melakukan survey tersebut pegawai Warung Mikro akan datang di 

objek tersebut dengan pemohon dan kemudian melihat lihat lokasi 

dan memotret lokasi objek tersebut dan yang terakhir adalah 

bertanya kepada lingkungan sekitar lokasi tentang objek yang 

diajukan oleh pemohon. 

4) Setelah survey dilakukan dan berkas sudah siap maka bank akan 

melakukan analisis terhadap pembiayaan yang diajukan pemohon. 

Dalam menentukan persetujuan permohonan pembiayaan 

pemohon, Warung Mikro membutuhkan waktu tiga sampai lima 

hari kerja setelah berkas pemohon lengkap. 

5) Jika permohonan pemohon layak maka bank akan mengkonfirasi 

kepada pemohon bahwa permohonan pembiayaan pemohon di 

setujui oleh bank dan kemudian pihak bank (Warung Mikro) akan 

bertemu dengan nasabah dalam menyepakati akad yang telah 

dibuat dan berdiskusi tentang margin yang disepakati oleh bank 

dan memberikan akad wakalah kepada nasabah untuk membeli 

sendiri objek yang dimaksud. 

6) Bank meminta bukti transaksi dalam pembelian objek (kuitansi) 

dan bank akan selalu mem back up nasabah secara masiv sampai 

nasabah melunasi pembiayaannya. 
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3.2.2 ANALISA PEMBIAYAAN INVESTASI YANG MENGGUNAKAN 

AKAD MURABAHAH PADA LAYANAN WARUNG MIKRO 

       Untuk dapat mengetahui apakah pengajuan pembiayaan ini dapat 

dibiayai maka perlu adanya analisis secara tepat dalam pengajuan 

pembiayaan. Contoh bentuk pengajuan pembiayaan : 

      Bapak Budi Siswanto merupakan Pegawai Negeri Sipil  

(PNS) yang ingin memiliki investasi berupa tanah seluas 500 m² di Jl. 

Kaliurang Km. 14,5 Ngemplak Perumahan Idi Pamungkas dengan harga 

Rp 200.000.000 dan uang muka Pak Budi sebesar Rp 70.000.000 dan 

margin yang di sepakati oleh bank sebesar Rp 3.000.000 dengan jangka 

waktu tiga tahun. sebagai PNS Pak Budi memiliki penghasilan perbulan 

sebesar Rp 5.000.000 dan tambahan tunjangan perbulan sebesar Rp 

2.000.000. Pak Budi memiliki istri yang bekerja sebagai PNS juga dengan 

gaji perbulan sebesar Rp 3.500.000 dengan tunjangan sebesar Rp 

1.500.000. Sebagai keluarga baru Pak Budi dan istri belum memiliki anak 

dan tidak memiliki tanggungan apa-apa.  

      Dalam analisis Pembiayaan Investasi Warung Mikro BSM, analisis 

yang di gunakan adalah analisis 5C. Berikut adalah kelima analisis 

tersebut : 

1. Analisis Character 

Analisis karakter menjadi syarat mutlak dalam memulai analisis 

terhadap pembiayaan. Karakter Pak Budi dapat kita lihat berikut ini : 
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1) Bapak Budi merupakan orang yang kooperatif dalam melengkapi 

persyaratan yang diminta oleh bank 

2) Bapak Budi merupakan warga yang sangat aktif terhadap 

lingkungan rumah dan perkejaan juga merupakan pengurus RT 

disekitar tempat tinggal pak budi 

3) Sudah dikonfirmasi dan dibuktikan dengan SK bahwa benar 

nasabah bernama Budi Siswanto benar merupakan pegawai tetap 

PNS. 

4) Setelah dicek di BI Checking Bapak Budi memiliki riwayat 

pembiayaan di bank lain dengan aksebilitas lancar. 

5) Tujuan pembiayaan tanah untuk investasi 

 

2. Analisis Capacity  

      Analisis Capacity merupakan analisis yang dilakukan pada 

pemasukan dan pengeluaran Pak Budi setiap bulannya guna 

mengetahui kemampuan Pak Budi untuk mengangsur pembiayaan 

nantinya. Analisis ini berdasarkan bukti-bukti yang dilampirkan oleh 

Pak Budi untuk memenuhi persyaratan Pembiayaan Investasi, seperti : 

bukti gaji Pak Budi beserta istri, rekening telepon, air, listrik dan lain-

lain yang dibutuhkan oleh bank. 
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Pemasukan     Pengeluaran 

Gaji bapak budi : 5.000.000  Listrik  : 500.000 

Tunjangan  : 2.000.000  Air   : 300.000 

Gaji ibu budi : 3.500.000  Telepon : 200.000 

Tunjangan  : 1.500.000  Makan  : 700.000 

Total   : 12.000.000  Transportasi : 350.000 

      Lain-lain : 500.000 

      Total  : 2.550.000 

 

Sisa : Rp 12.000.000 – Rp 2.550.000 

 : Rp 9.450.000 

Berdasarkan analisa pendapatan dan pengeluran pemohon, maka 

dengan join income sebesar Ro 12.000.000 pemohon bisa membayar 

angsuran sebesar Rp 4.570.414.29 

 

3. Analisis Capital 

      Analisis Capital merupakan analisis terhadap modal awal pemohon 

dalam mengajukan pembiayaan. Modal awal diperlukan sebagai tanda 

bukti bahwa nasabah tersebut serius dengan permohonan 

pembiayaannya. Semakin besar modal awal yang diberikan oleh 

pemohon maka semakin baik.  

       Modal yang diberikan oleh pemohon sebesar Rp 70.000.000 atau 

35% dari total pembiayaan yang di berikan. Artinya menurut analisis 

capital permohonan Pembiayaan Investasi pemohon dapat dibiayai 
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karena minimal penyertaan modal adalah 30% dan pemohon sudah 

menyertakan modal lebih dari 35%. kemudian 65% sisanya akan 

dibiayai oleh bank karena maksimal pembiayaan yang dapat dibiayai 

oleh bank adalah 70%. 

 

4. Analisis Collateral 

      Agunan atau jaminan yang diberikan yaitu rumah senilai Rp 

400.000 dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp 130.000.000 maka 

nilai jaminan sudah bisa mengcover apabila terjadi permasalahan pada 

proses pembayaran. Agunan atau jaminan diperlukan jika pada proses 

angsuran pemohon tidak bisa membayar lagi angsurannya atau 

pembiayaan bermasalah maka bank akan menyita agunan dan 

kemudian melelang/menjual agunan tersebut untuk melunasi sisa dari 

jumlah angsuran pembiayaan pemohon. 

 

5. Analisis Condition of Economics 

Di tinjau dari segi tempat bekerja pemohon dan istri, dapat dikatakan 

aman, karena bekerja pada instansi pemerintahan dan merupakan 

pegawai tetap. Jadi tidak perlu dikhawatirkan pendapatan pemohon 

dan istri terhenti sewaktu-waktu. Melihat dari pembiayaan sebelumnya 

yang termasuk kolektibilitas lancar maka kondisi ekonomi pemohon 

dikatakan aman untuk melakukan pembiayaan yang lain. 
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Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, maka permohonan pembiayaan 

di kabulkan dengan catatan : Melampirkan spesifikasi lokasi, foto tanah 

yang akan dibiayai agar bisa dianalisis lebih jauh terkait tujuan tanah yang 

akan di investasikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


