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Paket Masa Depan (PMD) adalah program terpadu Bank TABUNGAN 

Pensiunan Nasional Syariah yang diberikan kepada sekelompok wanita di pedesaan 

yang ingin berusaha dan memiliki impian untuk merubah hidup, tetapi tidak memiliki 

akses ke layanan  perbankan.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pembiayaan paket masa depan 

pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah cabang Banjarmasin dan untuk 

mengetahui mekanisme pembiayaan paket masa depan pada Bank Tabungan Pensiunan 

Nasional Syariah. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) peneliti 

memfokuskan kajian pada bentuk pembiayaan dan mekanisme yang diterapkan pihak 

Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah cabang Banjarmasin dalam memberikan 

pembiayaan tersebut. Karenanya, untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis 

melakukan penelitian dengan teknik wawancara dan studi dokumenter.  

Melalui teknik analisis deskripsi kualitatif yang meliputi uraian dalam bentuk 

narasi yang menjelaskan data dalam penelitian ini diperoleh suatu temuan sebagai 

berikut:   

Pertama: Pada Bentuk Pembiayaan Paket Masa Depan di Bank Tabungan 

Pensiunan Nasional Syariah cabang Banjarmasin ditemukan bahwa paket masa depan 

merupakan program pembiayaan berprinsip Syariah dari Bank Tabungan Pensiunan 

Nasional Syariah yang bertujuan utama untuk  memberdayakan wanita dari keluarga pra 

sejahtera dan cukup sejahtera. Paket masa depan ditawarkan dalam bentuk satu paket 

yang meliputi pembiayaan Murābaḥah (dengan akad wakalah Murābaḥah), tabungan, 

asuransi jiwa pembiayaan, dan santunan terhadap suami (apabila nasabah sudah 

menikah) jika meninggal dunia 

Kedua: Pada Mekanisme Pebiayaan Paket Masa Depan di Bank Tabungan 

Pensiunan Nasional Syariah cabang Banjarmasin, Pembiayaan dalam paket masa depan 

adalah calon-calon nasabah menghubungi petugas bank, setelah itu petugas bank 

melakukan wawancara dan survei dirumah calon-calon nasabah serta tempat usaha 

calon-calon nasabah, setelah itu calon-calon nasabah mengikuti pelatihan dasar 

keanggotaan selama lima hari berturut-turut, setelah itu tinggal menunggu penyerahan 

uang pembiayaan selama kurang lebih satu minggu. 
 


