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BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA 

A. Penyajian Data 

1. Sejarah Singkat Bank Syariah Mandiri  

Nilai-nilai perusahaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan integritas 

telah tertanam kuat pada segenap insan Bank Syariah Mandiri (BSM) sejak 

awal pendiriannya. Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya 

merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-

1998.  

PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak senin tanggal 

25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999 Masehi sampai sekarang. PT 

Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu 

memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi 

kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilainilai rohani 

inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam 

kiprahnya diperbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun 

Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik. 

Saat ini Mandiri Syariah memiliki 1 kantor pusat dan 1736 jaringan kantor 

yang terdiri dari 129 kantor cabang, 398 kantor cabang pembantu, 50 kantor 

kas, 1000 layanan syariah bank di Bank Mandiri
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dan kantor jaringan lainnya di seluruh provinsi di Indonesia, yang salah satu kantor 

cabangnya berada di Banjarmasin. 

 

2. Visi dan Misi 

a. Visi  

Yaitu menjadikan Bank Syariah yang terdepan dan modern serta 

menjadikan bank pilihan yang memberikan manfaat, menentramkan 

dan memakmurkan masyarakat 

b. Misi  

1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan diatas 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. Laznas BSM Umat  

Lembaga amil zakat nasional bangun sejahtera mitra umat (LAZNAS 

BSM UMAT) didirikan pada tanggal 21 November 2001 dan disahkan 

oleh Departemen Agama RI sebagai lembaga amil zakat nasional. Laznas 
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BSM Umat hadir dengan tujuan mengoptimalkan potensi dan 

menghimpun dana ZISWAF serta dana sosial lainnya dengan sasaran 

muzaki (donatur) perorangan atau perusahaan. 

Adapun visi mereka yaitu menjadi lembaga pengelola ZISWAF dan 

dana sosial serta dana CSR yang terpercaya, terdepan, dan modern. 

Sedangkan misi mereka antara lain: 

1) Melakukan penghimpunan zakat, infak, sedekah, dan wakaf umat 

serta dana sosial hingga dana CSR. 

2) Menumbuh kembangkan budaya berbagi dan peduli kepada seluruh 

lapisan masyarakat. 

3) Membuat program-program yang mendorong transformasi 

penerima manfaat menjadi muzaki 

4) Mengembangkan program berkelanjutan dan memberikan manfaat 

maksimal kepada masyarakat luas 

5) Mewujudkan tata kelola manajemen ZIS dan dana sosial serta dana 

CSR yang baik dan sesuai dengan kaidah syariah.  

Dalam menyalurkan dana ZIS, dana sosial lainnya serta aktifitas 

pengelolaan dan penyaluran dana kepada ashnaf mustahik, laznas BSM 

Umat membaginya menjadi tiga program unggulan yaitu Didik Umat, 

Mitra Umat, dan Simpati Umat.  

a. Didik Umat adalah program yang dibuat untuk memenuhi 

kebutuhan pendidikan masyarakat, contohya kegiatan pemberian 

beasiswa, rumah prestasi, dakwah dan wakaf al-qur’an.  
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b. Mitra Umat adalah program yang bertujuan untuk mewujudkan 

kemandirian masyarakat dengan menciptakan unit-unit usaha yang 

potensial yang disalurkan dalam bentuk pemberian bantuan modal, 

pelatihan, pendampingan dan lainnya. 

c. Simpati Umat adalah program yang bertujuan untuk pengentasan 

permasalahan dasar masyarakat dengan menyokong dan 

memperkuat kesejateraan sosial dan kesehatan masyarakat dengan 

dukungan pada aspek fisik, mental, sosial dan spiritual untuk 

membangun masyarakat madani dengan pendayagunaan ZISWAF. 

 

4. Hasil Wawancara  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dengan metode 

wawancara, ditemukan data yang berhubungan dengan pengelolaan dan 

pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah sebagai implementasi 

fungsi sosial Bank Syariah Mandiri KC Banjarmasin dari 3 (tiga) orang 

informan, berikut penyajian data penulis dapatkan antara lain: 

Identitas Informan I 

Nama  : Nindy Anita  

Jenis Kelamin : Perempuan 

Jabatan  : Customer Service 

Identitas Informan II 

Nama  : Firdaus Ario Sukmalinata 

Jenis Kelamin : Laki-laki 
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Jabatan  : Back Office 

Identitas Informan III 

Nama  : Petra Anggara Damisi  

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Jabatan  : Service Officer 

1. Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah di Bank Syariah Mandiri 

KC Banjarmasin 

Secara garis besar ada beberapa sumber dana zakat, infak, dan 

sedekah di Bank Syariah Mandiri yaitu melalui potongan gaji karyawan, 

nasabah Bank Syariah Mandiri, dan zakat perusahaan. Metode 

penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah dilakukan melalui 

pemotongan gaji karyawan, melalui ATM Bank Syariah Mandiri atau 

Mobile Banking, kemudian bisa juga melalui pembayaran langsung ke 

kantor Bank Syariah Mandiri (hasil wawancara dengan Nindy Anita, bagian 

Customer Service, Rabu 29 Juli 2020 pukul 10.00 WITA di kantor Bank 

Syariah Mandiri KC Banjarmasin). 

a) Gaji karyawan 

Sumber dana zakat, infak, dan sedekah melalui pemotongan gaji 

karyawan. Prosedur pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah yang 

dijalankan oleh Bank Syariah Mandiri melalui pemotongan gaji 

karyawan dilakukan rutin setiap bulannya secara sukarela. Karyawan 

dianjurkan untuk menunaikan zakat sebesar 2,5% dari penghasilan 

karyawan setiap bulannya dan disalurkan ke Laznas BSM Umat. 
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b) Nasabah Bank Syariah Mandiri 

Selain dari pemotongan gaji karyawan, dana zakat, infak, dan 

sedekah didapatkan melalui nasabah Bank Syariah Mandiri. Nasabah 

akan ditawari untuk menyisihkan sebagian harta yang dimilikinya 

melalui zakat, infak, dan sedekah yang dikeluarkan secara berkala. 

Pemotongan tersebut bisa dilakukan sesuai dengan pemintaan pihak 

Bank Syariah Mandiri atau sebaliknya pihak nasabah yang mengajukan 

permintaan untuk menunaikan zakat, infak dan sedekah. Apabila 

nasabah menyetujui maka saldo rekening nasabah akan terpotong secara 

otomatis. 

Selain melalui secara langsung, nasabah juga ditawari melalui 

mesin ATM atau Mobile Banking setiap melakukan transaksi apapun. 

Pada saat nasabah melakukan transaksi, diakhir transaksi akan ada 

penawaran berinfak sebesar Rp 1.000, apabila nasabah menyetuji maka 

rekening saldo nasabah akan terpotong secara otomatis (hasil 

wawancara dengan Nindy Anita, bagian Customer Service, Rabu 29 Juli 

2020 pukul 10.00 WITA di kantor Bank Syariah Mandiri KC 

Banjarmasin). 

c) Zakat Perusahaan 

Zakat perusahaan adalah zakat yang dikenakan atas perusahaan 

yang menjalankan usahanya yang dapat bertindak secara hukum, 

memiliki hak dan kewajiban. Keberadaan perusahaan diantara individu 

kemudian timbul transaksi meminjam, menjual, berhubungan dengan 
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pihak luar, dan juga menjalin kerjasama. Segala kewajiban dan hasil 

akhirnya pun dinikmati secara bersama-sama, termasuknya di dalamnya 

ada kewajiban kepada Allah SWT dalam bentuk zakat. Setiap 

pendapatan pertahun Bank Syariah Mandiri akan mengeluarkan zakat 

perusahaan sebesar 2,5% yang sepenuhnya digunakan untuk umat.  

Semua dana zakat, infak, dan sedekah dari potongan gaji karyawan, 

nasabah Bank Syariah Mandiri serta zakat perusahaan yang terkumpul akan 

disalurkan ke Laznas BSM Umat. Laznas BSM Umat yang akan mengelola 

semua dana zakat, infak, dan sedekah dari Bank Syariah Mandiri diseluruh 

Indonesia (hasil wawancara dengan Firdaus Ario Sukmalinata, bagian Back 

Office, Selasa 11 Agustus 2020 pukul 09.00 WITA di kantor Bank Syariah 

Mandiri KC Banjarmasin). 

Berikut tabel skema penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah Bank 

Syariah Mandiri: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karyawan Bank 

Syariah Mandiri 
Nasabah Bank 

Syariah Mandiri 

Zakat 

Perusahaan 

Dana Zakat, Infak, 

dan Sedekah 

Bank Syariah 

Mandiri 

Laznas BSM 

Umat 
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Tabel 4.1 Skema Penghimpunan Zakat, Infak, dan Sedekah 

 

 

2. Pendistribusian Dana Zakat, Infak, dan Sedekah di Bank Syariah 

Mandiri KC Banjarmasin 

Semua dana yang terkumpul di Laznas BSM Umat kemudian di 

distribusikan melalui program-program yang dibuat oleh Laznas BSM 

Umat kepada ashnaf mustahik melalui Bank Syariah Mandiri yang tersebar 

diseluruh Indonesia. Selain program dari Laznas BSM Umat, Bank syariah 

Mandiri KC Banjarmasin memiliki program tersendiri yaitu setiap 

karyawan dihimbau agar bersedekah setiap hari. Setiap cabang memiliki 

rekening sosial masing-masing, jadi karyawan yang ingin bersedekah bisa 

melalui metode QRIS (Quick Response Code Indonesia Standard). Dana 

yang terkumpul di rekening sosial akan di distribusikan perbulan oleh 

penanggung jawab masing-masing cabang (hasil wawancara dengan Petra 

Anggara Damisi, bagian Service Officer, Senin 5 Oktober 2020 pukul 10.00 

WITA di kantor Bank Syariah Mandiri KC Banjarmasin). 

Pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah berbeda tempat 

tergantung letak cabang. Untuk program dari Laznas BSM Umat biasanya 

diberikan melalui kantor cabang yang kemudian didistribusikan ke setiap 

cabang pembantu di Banjarmasin (hasil wawancara dengan Petra Anggara 

Damisi, bagian Service Officer, Senin 5 Oktober 2020 pukul 10.00 WITA 

di kantor Bank Syariah Mandiri KC Banjarmasin). 
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Program pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah dari Laznas 

BSM Umat bersifat rutin yang artinya setiap tahun sudah ada program yang 

dibentuk untuk pendistribusian diseluruh Indonesia. Sedangkan program 

diluar Laznas BSM Umat yang dilakukan setiap cabang masing-masing 

tergantung dari acara setiap bulannya, misal peringatan maulid nabi SAW, 

peringatan 1 Muharram, hari raya idul fitri/idul adha, dan lain-lain. Apabila 

Bank Syariah Mandiri KC Banjarmasin ingin memberikan bantuan 

misalnya untuk pembangunan atau renovasi masjid diluar dari yang telah 

diprogramkan dari laznas BSM Umat, maka bank akan mengajukan 

permohonan bantuan berbentuk proposal (hasil wawancara dengan Firdaus 

Ario Sukmalinata, bagian Back Office, Selasa 11 Agustus 2020 pukul 09.00 

WITA di kantor Bank Syariah Mandiri KC Banjarmasin). 

Pada tahun 2018 Bank Syariah Mandiri KC Banjarmasin 

mendistribusikan melalui program BSM Mengalirkan Berkah untuk 

bantuan sarana dan prasarana kepada masjid Al-Haq Banjarmasin sebesar 

Rp 24.000.000. Bantuan tersebut dalam bentuk barang dan uang tunai 

sebesar Rp 3.600.000 untuk pemeliharaan dan insentif marbot selama 6 

bulan. Program ini merupakan program nasional Bank Syariah Mandiri 

yang dilaksanakan pada daerah dimana kantor cabang tersebut 

menghasilkan pencapaian yang baik. 

Adapun pada tahun 2019 dengan total pendistribusian sebesar Rp 

159.800.000 Bank Syariah Mandiri KC Banjarmasin memberikan umrah 

gratis kepada 2 orang tenaga pendidik dalam rangka milad BSM ke-19 
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tahun. Kemudian dalam rangka menyambut Idul Fitri 1440 H, Bank Syariah 

Mandiri KC Banjarmasin menyelenggarakan program Sahabat Belanja 

Anak Yatim dengan mengajak sebanyak 102 anak yatim dari yayasan Al-

Kahfi, yayasan Pejuang Mulia dan panti asuhan Al-Hidayah untuk 

berbelanja baju lebaran. Bank Syariah Mandiri KC Banjarmasin juga 

melakukan santunan anak yatim dan dhuafa pada program ramadhan, bakti 

sosial di panti asuhan Ashabul Kahfi Banjarmasin. 

Pada tahun 2020, Bank Syariah Mandiri KC Banjarmasin 

memberikan bantuan berupa sembako dan uang tunai ke panti asuhan Sultan 

Suriansyah, panti asuhan Muawanah. Kemudian, bantuan al-qur’an ke 

rumah Tahfiz Al-Hifzhi Bil Qur’an. Bank Syariah Mandiri KC Banjarmasin 

juga memberikan paket sembako sebanyak Rp 89.950.000 untuk 

masyarakat terdampak covid-19, memberikan bantuan APD sebesar Rp 

30.000.000 ke RSUD Ulin, RSIB dan Bhayangkara, pemberian tempat cuci 

tangan ke sekolah MA Al-Hamid, dan pemberian masker ke Bakeuda kota 

Banjarmasin. 

Berdasarkan uraian hasil penelitian diatas, Berikut tabel 

pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah di Bank Syariah Mandiri KC 

Banjarmasin kepada masyarakat pada tahun 2019-2020.  

NO KEGIATAN TAHUN 

1 

Penyerahan paket umroh kepada tenaga pendidik ( 1 

orang guru di SDIT Nurul Fikri & 1 orang guru SDN 

Kelayan B Banjarmasin) 

2019 
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2 

Bakti Sosial IIK BSM di Panti Asuhan Ashabul Kahfi 

Banjarmasin 

2019 

3 

Santunan anak yatim & dhuafa Event Program 

Ramadhan 1440 H 

2019 

4 

Bantuan hewan qurban perayaan hari raya Idul Adha 

1440 H (penyaluran melalui pemerintah kota 

Banjarmasin, Universitas Lambung Mangkurat, 

Kemenag Banjarmasin) 

2019 

5 

Pemberian bantuan pakaian olahraga kepada guru 

SDIT Anak Sholeh Mandiri Banjarmasin 

2019 

6 

Berbagi kepada 1.000 anak yatim “Sahabat Belanja 

Yatim” (kota Banjarmasin 102 anak yatim) 

2019 

7 

Bantuan ke panti asuhan Ashabul Kahfi berupa 

sembako 

2020 

8 

Bantuan ke panti Rumah Tahfiz Al-Hifzhi Bil Qur’an 

berupa Al-qur’an 

2020 

9 

Bantuan ke panti asuhan Sultan Suriansyah berupa 

sembako 

2020 

10 Bantuan ke panti asuhan Al-Mudakir berupa sembako 2020 

11 Bantuan ke panti asuhan Muawanah berupa uang tunai 2020 

12 

Bantuan paket sembako 3 tahap ke masyarakat kota 

Banjarmasin, masjid Sabilal Muhtadin, masjid Al-

2020 
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Jihad, masjid Jami, masjid Thaibah, masjid Noor, 

masjid Miftahul Ihsa, masjid Mujahid 

13 

Pemberian APD ke RSIB dan Bhayangkara, RSUD 

Ulin 

2020 

14 Pemberian masker ke Bakeuda kota Banjarmasin 2020 

15 

Pemberian 1 unit tempat cuci tangan kesekolah MA 

Al-Hamid 

2020 

Tabel 4.2 Pendistribusian Zakat, Infak, dan Sedekah Bank Syariah Mandiri 

KC Banjarmasin Tahun 2019-2020 

 

3. Fungsi Sosial Bank Syariah Mandiri KC Banjarmasin terhadap 

Masyarakat 

Bank syariah diharuskan memberikan pelayanan sosial kepada 

masyarakat, baik berupa penerimaan dana zakat, infak, dan sedekah 

sekaligus pendistribusian dana tersebut kepada pihak-pihak yang berhak 

untuk menerimanya dengan cara yang amanah, transparan dan bertanggung 

jawab.  

Sesuai dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 dalam pasal 4 

tentang perbankan syariah Bank Syariah Mandiri KC Banjarmasin 

menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul maal yaitu 

menerima dana yang berasal dari zakat, infak, dan sedekah, kemudian 

menyalurkannya kepada organsisasi pengelola zakat yaitu Laznas BSM 

Umat.  
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Bank Syariah Mandiri KC Banjarmasin menjalankan fungsi 

sosialnya kepada masyarakat adalah salah satu bentuk upaya dalam 

pengembangan sumber daya manusia dan pemeliharaan serta 

pengembangan lingkungan hidup secara merata.  Pelaksanaan fungsi sosial 

bertujuan untuk kemajuan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara 

merata melalui pendistribusian zakat, infak, dan sedekah (hasil wawancara 

dengan Petra Anggara Damisi, bagian Service Officer, Senin 5 Oktober 

2020 pukul 10.00 WITA di kantor Bank Syariah Mandiri KC Banjarmasin). 

B. Analisis Data 

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil dokumentasi yang dilakukan 

penulis, maka didapatkan hasil penyajian data diatas. Ada beberapa hal yang 

perlu dianalisis dari hasil penyajian data tersebut sesuai dengan rumusan 

masalah yang diteliti penulis, yaitu: 

1. Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah di Bank Syariah 

Mandiri KC Banjarmasin 

Pengelolaan zakat, infak, dan sedekah adalah kegiatan perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam hal pengumpulan dan 

pendistribusian (Soemitra, 2009, hal. 446).  

a. Perencanaan  

Berdasarkan dari hasil penelitian penulis, dalam rangka 

menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengelola zakat, infak 

dan sedekah, setiap tahun Laznas BSM Umat membuat rencana 
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pengembangan program demi meningkatkan pelayanan bagi 

masyarakat dalam menunaikan zakat, infak, dan sedekah sesuai 

dengan tuntunan agama. Dalam rencana strategis tersebut disusun 

nama program, tujuan program, sasaran program, serta waktu dan 

jenis program.  

Program yang dibentuk oleh Laznas BSM Umat berupa 

Didik Umat, Mitra Umat, dan Simpati Umat yang memiliki fokus 

yang berbeda-beda terhadap distribusi kepada masyarakat. 

Adapun pada Bank Syariah Mandiri KC Banjarmasin dibentuk 

lagi beberapa program yang terdiri atas program yang telah 

ditetapkan sejak awal tahun anggaran dan program yang bersifat 

tidak rutin. Program yang telah ditetapkan sejak awal tahun 

anggaran antara lain BMB (BSM Mengalirkan Berkah), Sahabat 

Umrah, dan Qurban. Sedangkan untuk program tidak rutin seperti 

kegiatan keislaman, santunan, sarana & prasarana ibadah, sarana 

& prasarana umum, dan kebencanaan.  

Dengan perencanaan strategis yang matang, lembaga 

pengelola zakat, infak dan sedekah akan mampu berkreasi dan 

berinovasi secara aktif dan mampu merespon  kondisi masyarakat 

yang cepat berubah. 

b. Pelaksanaan  

Pelaksanaan pengelolaan zakat, infak dan sedekah meliputi 

pelaksanaan dalam pengumpulan zakat, infak dan sedekah dan 
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pelaksanaan dalam pendistribusian zakat, infak dan sedekah.  

Dalam pengumpulan zakat, infak, dan sedekah Bank Syariah 

Mandiri KC Banjarmasin melakukannya dengan dua cara, yaitu 

dengan cara menerima atau mengambil dari muzaki atas dasar 

pemberitahuan sebelumnya. Pengumpulan zakat, infak dan 

sedekah yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri KC 

Banjarmasin adalah dengan cara pemotongan gaji karyawan,  

penghimpunan kepada nasabah baik yang secara langsung 

ataupun melalui mesin ATM atau Mobile banking.  

Sedangkan untuk pendistribusian zakat, infak, dan sedekah 

Bank Syariah Mandiri KC Banjarmasin dalam pelaksanaannya 

dipergunakan pada bidang-bidang pendidikan, kesehatan, 

pemberdayaan ekonomi serta penyaluran konsumtif dengan tetap 

mengacu pada ashnaf mustahik. 

c. Pengorganisasian  

Pengorganisasian bertujuan untuk mengatur kinerja 

lembaga agar menunjang tercapainya visi dan misi lembaga. 

Dalam Laznas BSM Umat ada pembina yang menjadi organ 

yayasan yang mempunyai wewenang yang tidak dapat diserahkan 

kepada pengurus atau pengawas seperti mengesahkan kebijakan 

kelembagaan. Kemudian ada pengawas yang berfungsi untuk 

melakukan pengawasan terhadap pengelolaan kegiatan baik 

termasuk aspek kesyariahan. Pengurus merupakan organ yayasan 
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yang melaksanakan kepengurusan yang terdiri dari ketua, 

sekretaris, dan bendahara. Selanjutnya pelaksana kegiatan harian 

yang dibentuk oleh pengurus yang terdiri dari 1 orang direktur 

eksekutif dan 2 orang direktur. 

Pengorganisasian hanya terdapat di Laznas BSM Umat, 

sedangkan pada Bank Syariah Mandiri tidak dibentuk divisi untuk 

pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah, namun didalam 

setiap cabang ada yang menjadi penanggungjawab. Hal tersebut 

dikarenakan bank hanya berperan sebagai penyalur antara 

mustahik dan muzaki, sedangkan pengelolaan seluruhnya 

dilakukan oleh Laznas.  

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pada bab I 

pasal 2 telah disebutkan bahwa pengelolaan zakat, infak, dan 

sedekah dilaksanakan berdasarkan sejumlah asas yaitu: syariat 

Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, 

terintegrasi, dan akuntabilitas.  

Bank Syariah Mandiri KC Banjarmasin berpedoman sesuai 

syariat Islam serta amanah dalam menjalankan tugas nya mulai 

dari penghimpunan hingga pendistribusian dana zakat, infak, dan 

sedekah. Dalam melakukan pendistribusian, Bank Syariah 

Mandiri KC Banjarmasin mampu memberikan manfaat kepada 

mustahik serta adil dalam memberikan dana zakat, infak, dan 

sedekah kepada ashnaf  mustahik. Dalam proses pengelolaan, 
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kepastian hukum sudah tercantum dalam Undang-Undang agar 

mustahik dan muzaki terjamin agar dari pihak pengelola tidak 

menyalahgunkan dana tersebut. Terintegrasi dalam pengelolaan, 

Bank Syariah Mandiri bekerja sama dengan Laznas BSM Umat 

agar dapat meningkatkan kinerja dalam pengelolaan dana zakat, 

infak dan sedekah. Terakhir adalah akuntabilitas, Bank Syariah 

Mandiri KC Banjarmasin secara rutin membuat laporan keuangan 

yang didalamnya ada sumber dan penyaluran dana zakat, infak 

dan sedekah agar dapat dipertanggungjawabkan kepada 

masyarakat. 

2. Pendistribusian Dana Zakat, Infak, dan Sedekah di Bank Syariah 

Mandiri KC Banjarmasin 

Dana zakat, infak, dan sedekah bisa dikatakan tepat sasaran apabila 

bantuan tersebut diberikan kepada ashnaf  mustahik. Dalam 

mendistribusikan dana zakat, infak, dan sedekah, Bank Syariah Mandiri 

KC Banjarmasin selalu berhati-hati dalam menentukan mustahik agar 

tepat sasaran.  

Bank Syariah Mandiri KC Banjarmasin sebelum melakukan 

pendistribusian biasanya melakukan survei terhadap mustahik yang akan 

diberikan bantuan. Misalnya untuk pemberian bantuan renovasi masjid, 

Bank Syariah Mandiri KC Banjarmasin akan survei langsung kelapangan 

dan melihat kelayakan masjid tersebut. Masjid yang akan dibantu 

biasanya sudah memiliki rekening di Bank Syariah Mandiri. Apabila 
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sudah memenuhi kriteria, Bank syariah Mandiri KC Banjarmasin akan 

mengumpulkan informasi yang diperlukan seperti data pengurus masjid 

serta anggaran yang diperlukan untuk renovasi masjid. Informasi tersebut 

diperlukan untuk laporan kegiatan yang akan dikirim ke pihak Laznas 

BSM Umat sebagai bentuk pertanggung-jawaban kegiatan.  

Agar dana yang disalurkan dapat berdaya guna dan efektif, maka 

pemanfaatannya harus selektif untuk kebutuhan konsumtif dan produktif. 

Masing-masing dari kebutuhan konsumtif dan produktif tersebut 

kemudian dibagi dua, yaitu konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif, 

sedangkan yang berbentuk produktif dibagi menjadi produktif 

konvensional dan produktif kreatif. (Fakhruddin, 2008, hal. 314). 

Pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah yang dilakukan oleh 

Bank Syariah Mandiri KC Banjarmasin lebih banyak bersifat konsumtif 

dibandingkan dengan yang bersifat profuktif. Untuk yang bersifat 

produktif, Bank Syariah Mandiri KC Banjarmasin pernah memberi 

bantuan ke pesantren dalam bentuk bibit ikan dan ke yayasan yang belum 

memiliki unit usaha akan dibantu dalam bentuk modal atau pelatihan.  

3. Fungsi Sosial Bank Syariah Mandiri KC Banjarmasin Terhadap 

Masyarakat  

Untuk menjalankan fungsi sosialnya, bank syariah dapat mendirikan 

unit khusus yang mengelola dana-dana sosial sebagaimana suatu baitul 

maal. Bank syariah dapat pula mendirikan institusi Baitul Maal yang 

terpisah dari bank syariah. Selain itu, bagi bank syariah yang volume 
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kegiatan atau dana sosialnya masih kecil, dapat bekerjasama dengan 

lembaga ziswaf atau baitul maal independen untuk bersama-sama 

melaksanakan fungsi sosialnya (Darsono, et al., 2017, hal. 69). 

Berdasarkan data yang diperoleh penulis, Bank Syariah Mandiri 

bekerja sama dengan institusi baitul maal bernama Laznas BSM Umat yang 

didirikan tahun 2001. Tujuan didirikannya laznas tersebut agar 

mengoptimalkan potensi dan menghimpun dana ZISWAF serta dana sosial 

lainnya serta mendistribusikannya kepada masyarakat. Dengan adanya 

Laznas BSM Umat, pengelolaan zakat, infak, dan sedekah yang berasal dari 

Bank Syariah Mandiri dan yang lainnya akan terstruktur, kemudian untuk 

kegiatan pendistribusian akan dijalankan secara optimal dengan adanya 

bantuan dari laznas tersebut sehingga bisa disalurkan keseluruh Indonesia. 

Zakat, infak, dan sedekah memiliki banyak fungsi dalam kehidupan 

masyarakat salah satunya adalah membentuk tatanan masyarakat sejahtera. 

Keberadaan Bank Syariah Mandiri KC Banjarmasin menjadi salah satu 

upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui fungsi sosial yang 

dijalankannya yaitu mengelola dan mendistribusikan dana zakat, infak, dan 

sedekah.  

Menurut penulis, Bank Syariah Mandiri KC Banjarmasin sudah 

cukup baik dalam menjalankan fungsi sosialnya, contohnya saja dalam 

menghadapi pandemi Covid-19 Bank Syariah Mandiri berperan aktif dalam 

membantu masyarakat yang terdampak dengan memberikan bantuan dalam 

bentuk paket bahan pangan atau sembako dan juga memberikan APD dan 
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masker kepada rumah sakit rujukan. Kegiatan tersebut sejalan dengan salah 

satu misi mereka yaitu meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan 

lingkungan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


