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BAB IV 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

4.1. Visi dan Misi 

   Visi :   Menjadi Bank Syariah Terbaik Dan Termasuk Dalam 10 Besar 

Bank Di Indonesia Dengan Eksistensi Yang Diakui Di Tingkat 

Regional. 

Misi  :  Membangun Lembaga Keuangan Syariah Yang Unggul Dan 

Berkesinambungan Dengan Penekanan Pada Semangat 

Kewirausahaan Berdasarkan Prinsip Kehati-Hatian, Keunggulan 

Sumber Daya Manusia Yang Islami Dan Profesional Serta 

Orientasi Investasi Yang Inovatif Untuk Memaksimalkan Nilai 

Kepada Seluruh Pemangku Kepentingan. 

 
4.2. Sejarah Singkat Bank Muamalat Indonesia 

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (“Bank Muamalat Indonesia”) 

memulai perjalanan bisnisnya sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia 

pada 1 November 1991 atau 24 Rabi’us Tsani 1412 H. Pendirian Bank 

Muamalat Indonesia digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan 

Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang 

kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah  Republik Indonesia. Sejak 

resmi beroperasi pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H, Bank Muamalat 

Indonesia terus berinovasi dan mengeluarkan produk-produk keuangan 

syariah seperti Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), Dana Pensiun Lembaga 
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Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan multifinance syariah (Al-Ijarah 

Indonesia Finance) yang seluruhnya menjadi terobosan di Indonesia.  

Selain itu produk Bank yaitu Shar-e yang diluncurkan pada tahun 2004 

juga merupakan tabungan instan pertama di Indonesia. Produk Shar-e Gold 

Debit Visa yang diluncurkan pada tahun 2011 tersebut mendapatkan 

penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Kartu Debit 

Syariah dengan teknologi chip pertama di Indonesia serta layanan e-channel 

seperti internet banking, mobile banking, ATM, dan cash management. 

Seluruh produk-produk tersebut menjadi pionir produk syariah di Indonesia 

dan menjadi tonggak sejarah penting di industri perbankan syariah. 

Pada 27 Oktober 1994, Bank Muamalat Indonesia mendapatkan izin 

sebagai Bank Devisa dan terdaftar sebagai perusahaan publik yang tidak 

listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada tahun 2003, Bank dengan percaya 

diri melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) dengan Hak Memesan 

Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 5 (lima) kali dan merupakan 

lembaga perbankan pertama di Indonesia yang mengeluarkan Sukuk 

Subordinasi Mudharabah. Aksi korporasi tersebut semakin menegaskan posisi 

Bank Muamalat Indonesia di peta industri perbankan Indonesia. 

Seiring kapasitas Bank yang semakin diakui, Bank semakin 

melebarkan sayap dengan terus menambah jaringan kantor cabangnya di 

seluruh Indonesia. Pada  tahun 2009, Bank mendapatkan izin untuk membuka 

kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia dan menjadi bank pertama di 

Indonesia serta satu-satunya yang mewujudkan ekspansi bisnis di Malaysia. 
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Hingga saat ini, Bank telah memiliki 363 kantor layanan termasuk 1 (satu) 

kantor cabang di Malaysia. Operasional Bank juga didukung oleh jaringan 

layanan yang luas berupa 1.337 unit ATM Muamalat, 120.000 jaringan ATM 

Bersama dan ATM Prima, 103 Mobil Kas Keliling (mobile branch) serta 

lebih dari 11.000 jaringan ATM di Malaysia melalui Malaysia Electronic 

Payment (MEPS). 

Menginjak usianya yang ke-20 pada tahun 2012, Bank Muamalat 

Indonesia melakukan rebranding pada logo Bank untuk semakin 

meningkatkan awareness terhadap imagesebagai Bank syariah Islami, 

Modern dan Profesional. Bank pun terus mewujudkan berbagai pencapaian 

serta prestasi yang diakui baik secara nasional maupun internasional. Hingga 

saat ini, Bank beroperasi bersama beberapa entitas anaknya dalam 

memberikan layanan terbaik yaitu Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF) yang 

memberikan layanan pembiayaan syariah, (DPLK Muamalat) yang 

memberikan layanan dana pensiun melalui Dana Pensiun Lembaga 

Keuangan, dan Baitulmaal Muamalat yang memberikan layanan untuk 

menyalurkan dana Zakat, Infakdan Sedekah (ZIS). 

Sejak tahun 2015, Bank Muamalat Indonesia bermetamorfosa untuk 

menjadi entitas yang semakin baik dan meraih pertumbuhan jangka panjang.  

Dengan strategi bisnis yang terarah Bank Muamalat Indonesia akan terus 

melaju mewujudkan visi menjadi  “The Best Islamic Bank and Top 10 Bank 

in Indonesia with Strong Regional Presence”. 
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4.3. Struktur Organisasi  

Gambar 4.1 
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4.4. Produk- Produk dan Layanan Pada Bank Muamalat Indonesia 

4.4.1. Produk Pendanaan 

1. Giro Ultima  

Giro syariah dengan akad Mudharabah dalam mata uang 

Rupiah dan US Dollar yang memudahkan semua jenis kebutuhan 

transaksi bisnis maupun transaksi keuangan personal Nasabah. 
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Giro ini diperuntukan bagi Nasabah perorangan institusi yang 

memiliki legalitas badan. 

2. Giro Attijary 

Giro syariah dengan akad wadiah dalam mata uang Rupiah 

dan US Dollar yang memudahkan dan membantu semua jenis 

kebutuhan transaksi bisnis maupun transaksi keuangan personal 

Nasabah. Giro ini diperuntukan bagi Nasabah perorangan dan 

institusi yang memiliki legalitas badan. 

3. Tabungan iB Muamalat 

Tabungan dalam mata uang Rupiah yang dapat digunakan 

untuk beragam jenis transaksi, memberikan akses yang mudah, 

serta manfaat yang luas. Tabungan muamalat kini hadir dengan dua 

pilihan kartu ATM/Debit yaitu Kartu Shar-e Reguler dan Shar-e 

Gold.  

4. Tabungan iB Muamalat Dollar 

Tabungan dalam denominasi valuta asing US Dollar  

(USD) dan Singapore Dollar (SGD) bertujuan untuk melayani 

kebutuhan transaksi dan investasi yang lebih beragam. 

5. Tabungan Muamalat iB Haji dan Umrah 

Tabungan haji dalam mata uang Rupiah dan valuta asing 

US Dollar yang dikhususkan bagi Nasabah masyarakat muslim 

Indonesia yang berencana menunaikan ibadah Haji dan Umrah. 
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6. Tabungan iB Muamalat Rencana 

Tabungan iB Muamalat Rencana merupakan tabungan 

berjangka dalam mata uang Rupiah, memiliki setoran rutin bulanan 

dan tidak bisa ditarik sebelum jangka waktu berakhir kecuali 

penutupan rekening serta pencairan dana hanya bisa dilakukan ke 

rekening sumber dana. Tabungan iB Muamalat Rencana dapat 

membantu mewujudkan berbagai rencana Nasabah. 

7. TabunganKu iB 

Tabungan syariah dalam mata uang Rupiah yang sangat 

terjangkau bagi Nasabah dari semua kalangan masyarakat. 

8. Tabungan iB Muamalat Prima 

Tabungan iB Muamalat Prima merupakan tabungan yang 

didesain bagi Nasabah yang ingin mendapatkan bagi hasil 

maksimal dan kebebasan bertransaksi. 

9. Deposito Mudharabah 

Deposito syariah dalam mata uang Rupiah dan US Dollar 

yang fleksibel dan memberikan hasil investasi yang optimal bagi 

Nasabah. Deposito Mudharabah diperuntukan bagi Nasabah 

perorangan dan institusi yang memiliki legalitas badan. 

10. Dana Pensiun Muamalat 

Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Muamalat dapat 

diikuti oleh Nasabah yang berusia minimal 18 tahun, atau sudah 

menikah, dengan pilihan usia pensiun dan iuran pensiun yang 
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terjangkau, yaitu minimal Rp20.000 (dua puluh ribu Rupiah) per 

bulan dan pembayarannya dapat didebet secara otomatis dari 

rekening Bank Muamalat Indonesia atau dapat ditransfer dari bank 

lain. 

4.4.2.  Produk Pembiayaan 

1. KPR iB Muamalat 

KPR iB Muamalat adalah produk pembiayaan yang akan 

membantu Nasabah untuk memiliki rumah tinggal/apartemen 

baru (indent/ready stock) maupun secondary. Pembiayaan ini juga 

dapat digunakan untuk pengalihan take overKPR dari bank lain, 

pembangunan, dan renovasi rumah tinggal. Diperuntukan bagi 

perorangan (WNI) cakap hukum yang berusia minimal 21 tahun 

atau maksimal 55 tahun untuk karyawan, dan 60 tahun untuk 

wiraswasta atau profesional pada saat jatuh tempo pembiayaan. 

2. iB Muamalat Umroh 

Fasilitas bagi para Nasabah dengan tujuan membiayai 

perjalanan ibadah umroh. Diperuntukan bagi perorangan (WNI) 

cakap hukum yang berusia minimal 21 tahun atau maksimal 55 

tahun pada saat jatuh tempo pembiayaan, dengan jangka waktu 

pembiayaan sampai dengan 36 bulan. 

3. iB Muamalat Koperasi Karyawan 

Pembiayaan yang diberikan kepada koperasi karyawan 

untuk disalurkan kepada para anggotanya (pegawai 
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BUMN/PNS/swasta) dengan tujuan pembelian barang halal. 

Diperuntukan bagi para anggota koperasi karyawan dan diajukan 

secara berkelompok. 

4. iB Muamalat Multiguna 

Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan Nasabah dalam 

pembelian barang halal (selain tanah, bangunan, mobil dan emas) 

serta sewa jasa yang dibolehkan secara syariah (selain 

pembiayaan haji dan umroh). 

5. iB Muamalat Pensiun 

iB Muamalat Pensiun adalah fasilitas pembiayaan yang 

diberikan kepada para pensiunan PNS/TNI/Polri/ 

BUMN/BUMD/Swasta untuk pembelian barangkonsumtif yang 

halal (termasuk rumah tinggal dan kendaraan bermotor) atau sewa 

jasa halal (seperti keperluan pendidikan anak, umroh, wisata, dan 

lainnya) dengan ketentuan pembayaran manfaat pensiun wajib 

dialihkan melalui Bank Muamalat Indonesia.  

6. Pembiayaan Autoloan (Via Multifinance) 

Pembiayaan yang diberikan kepada end user dengan tujuan 

pembelian kendaraan bermotor (mobil dan motor) melalui 

perusahaan multifinance yang bekerja sama dengan Bank 

Muamalat Indonesia. 
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7. iB Modal Kerja  

Pembiayaan jangka pendek dengan prinsip syariah yang 

diberikan kepada Nasabah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja 

usaha/bisnis dengan tujuan Produktif. 

8. iB Rekening Koran Muamalat 

Pembiayaan jangka pendek untuk modal kerja yang bersifat 

fluktuatif dengan perputaran transaksi yang cepat dengan 

penarikan dana yang dapat dilakukan sesuai kebutuhan melalui 

Cek atau Bilyet Giro. 

9. iB Muamalat Usaha Mikro 

Pembiayaan dalam bentuk modal kerja dan investasi yang 

diberikan kepada pengusaha mikro baik untuk perorangan maupun 

badan usaha non hukum. 

4.4.3  Produk Investasi 

1. iB Investasi  

iB Investasi adalah pembiayaan yang akan membantu 

kebutuhan investasi jangka menengah/panjang usaha Nasabah 

guna membiayai pembelian barang-barang modal dalam rangka 

rehabilitasi, modernisasi, perluasan ataupun pendirian proyek baru 

sehingga mendukung rencana ekspansi yang telah disusun 

Nasabah. Diperuntukkan bagi perorangan (WNI) pemilik usaha 

dan badan usaha yang memiliki legalitas di Indonesia. 
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2. iB Properti Bisnis Muamalat 

iB Properti Bisnis Muamalat adalah produk pembiayaan 

yang akan membantu usaha Nasabah untuk membeli, 

membangun, ataupun merenovasi properti maupun pengalihan 

take-overpembiayaan properti dari bank lain untuk kebutuhan 

bisnis Nasabah. Diperuntukkan bagi perorangan (WNI) pemilik 

usaha dan badan usaha yang memiliki legalitas di Indonesia. 

4.4.4. Produk Layanan 

1. Kas Kilat 

  Adalah layanan yang diberikan Bank kepada 

nasabah/masyarakat lainnya, untuk menerima kiriman uang, baik 

tunai maupun non tunai khususnya dari WNI yang bermukim di 

luar negeri (Tenaga Kerja Indonesia). 

2. Incoming Muamalat Remittance iB 

  Adalah kiriman uang masuk dalam denominasi valuta asing 

yang ditujukan kepada penerima, baik untuk diterima tunai ataupun 

dikreditkan ke rekening penerima yang merupakan nasabah Bank. 

3. Outgoing Muamalat Remittance iB 

  Adalah kiriman uang keluar dalam denominasi valuta asing 

yang ditujukan kepada penerima, baik untuk diterima tunai ataupun 

dikreditkan ke rekening penerima pada bank lain, baik di dalam 

maupun di luar negeri, sesuai dengan instruksi pengirim melalui 

Bank. 



 

 

74 

4. Tabungan Nusantara 

  Adalah tabungan syariah yang dikelola dengan akad bagi 

hasil dengan tambahan keuntungan kemudahan layanan remittance, 

sehingga selain menabung anda juga mudah melakukan transaksi 

remittance. Tabungan Nusantara merupakan tabungan yang bebas 

biaya administrasi (untuk saldo rata-rata tertentu). 

5. Ekspor  

  Produk dan layanan transaksi ekspor yang diberikan kepada 

Nasabah/eksportir Bank meliputi : 

a. Advising L/C : Layanan yang diberikan Bank untuk 

meneruskan/menyampaikan L/C kepada Beneficiary yang 

tercantum dalam L/C baik secara langsung maupun melalui 

second (2nd) AdvisingBank. 

b. Outward Bills : Layanan yang diberikan Bank untuk menangani 

dokumen L/C Ekspor berupa pengujian dokumen L/C Ekspor, 

Pengiriman dokumen kepada Issuing Bank atau Pihak yang 

ditunjuk, Penerimaan pembayaran hasil ekspor dan kegiatan 

lainnya yang masih terkait dengan penanganan dokumen L/C 

Ekspor. 

c. Negotiation : Dana talangan yang diberikan oleh Bank kepada 

Beneficiary atas Presentasi dokumen L/C Ekspor (Post 

Shipment Financing). Negosiasi dapat dilakukan baik 

menggunakan fasilitas ataupun tanpa fasilitas Nasabah.  
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d.  L/C Transfer : Layanan yang diberikan oleh Bank untuk 

menerbitkan L/C Transfer berdasarkan L/C yang diterima oleh 

Bank dari Issuing Bank. 

6. Impor 

Produk dan layanan transaksi impor yang diberikan kepada 

Nasabah/Importir Bank meliputi : 

a. Letter of Credit (L/C) 

 Bank Muamalat Indonesia memiliki layanan Penerbitan L/C yaitu 

penerbitan pernyataan oleh Bank atas permintaan Nasabah untuk 

keuntungan pihak lain (Beneficiary), yang oleh karenanya Bank 

mengikatkan diri untuk membayar kepada Beneficiary apabila 

Beneficiary dapat memenuhi permintaan/persyaratan yang 

dinyatakan dalam L/C tersebut. 

b. Surat Berdokumen dalam Negeri (SKBDN) : Pada dasarnya produk 

dan layanan yang disediakan untuk eksportir dan importir, dapat 

juga digunakan untuk mendukung perdagangan dalam negeri. Yang 

membedakannya adalah acuan best practiceyang digunakan, di 

mana transaksi ekspor/impor menggunakan standar internasional 

yang diatur dalam UCP DC (Uniform Custom Practice on 

Documentary Collection), sementara untuk transaksi dalam negeri 

mengikuti Peraturan Bank Indonesia. Oleh karena itu SKBDN lazim 

juga disebut sebagai L/C Lokal. 
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c. Bank Garansi : Bank Garansi adalah penerbitan pernyataan oleh 

Bank atas permintaan nasabah (pihak terjamin) untuk menjamin 

kewajiban nasabah karena ketidakmampuan nasabah untuk 

menjalankan kewajibannya dengan baik (wanprestasi) kepada pihak 

yang menerima jaminan berdasarkan suatu perjanjian yang telah 

dibuat antara nasabah dengan pihak yang menerima jaminan.  

d. Klaim Bank Garansi : Adalah layanan yang diberikan oleh Bank 

atas permintaan beneficiary untuk melakukan penagihan kepada 

Issuing Bank ketika applicant tidak dapat menjalankan 

kewajibannya dengan baik (wanprestasi) kepada pihak beneficiary. 

e. Standby L/C  : Standby L/C adalah merupakan suatu bentuk 

penjaminan dari Bank Penerbit Standby L/C kepada Beneficiary 

terhadap kemungkinan terjadinya wanprestasi/default atas diri 

applicant (pihak yang dijamin/pemohon Standby L/C). 

f. Deposito Plus : Adalah program pemasaran deposito yang 

dikombinasikan dengan SKBDN. Melalui program ini, nasabah 

yang menempatkan deposito di Bank, akan dimungkinkan untuk 

memiliki kendaraan secara langsung. 

g. Trust Receipt : Trust Receipt adalah fasilitas pembiayaan modal 

kerja yang diberikan kepada debitur importir untuk pembayaran 

atau pelunasan L/C sight atau SKBDN atas unjuk yang diterbitkan 

melalui BMI. 
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h. Buyer Financing : Adalah pembiayaan jangka pendek yang 

diberikan oleh Bank dalam rangka menjaga kemampuan Nasabah 

dalam pembelian bahan baku/barang dagangan secara tepat waktu 

kepada supplier/penjual sehingga kredibilitas nasabah di mata 

supplier/penjual terjaga. 

i. AR Financing : Adalah suatu produk pembiayaan jangka pendek 

dengan pemberian dana talangan untuk memenuhi kebutuhan modal 

kerja berdasarkan piutang usaha perusahaan dari transaksi 

perdagangan atau penjualan barang dan jasa. 

7.  Layanan lainnya 

a. Transfer : Transfer ke rekening Bank Muamalat Indonesia, Transfer 

ke rekening 72 bank yang tergabung di  ATM BERSAMA dan 37 

bank yang tergabung di ATM BCA/PRIMA 

b. ATM Muamalat : ATM Muamalat dilengkapi dengan berbagai fitur 

untuk memudahkan anda melakukan info saldo, cetak  5 transaksi 

terakhir, pembayaran tagihan, pembelian pulsa isi ulang, pembelian 

tiket, pembayaran premi asuransi, transfer antar bank, pembayaran 

uang sekolah dan pembayaran ZIS 

c. Muamalat Mobile : Muamalat Mobile adalah aplikasi yang meliputi 

lokasi ATM/Cabang, Info Produk, Call Center 1500016, Bahasa, 

Kiblat, Jadwal Sholat dan Aplikasi haji dan Umroh. Mobile Banking 

Muamalat menawarkan kemudahan dalam bertransaksi secara real 

time, aman dan praktis menggunakan perangkat Smartphone 
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Nasabah melalui koneksi Internet (Android, IOS, Blackberry, dan 

Windows Phone) dengan fitur yang bisa diakses adalah 

pemindahbukuan, transfer antar Bank, cek saldo, pembayaran 

Tagihan, pembelian serta IO Transaksi terakhir dan Mutasi 

Rekening. Untuk dapat menggunakan layanan Mobile Banking, 

nasabah hanya perlu mengunduh aplikasi Mobile Banking 

Muamalat dari  application store dengan kata kunci “Muamalat 

Mobile” dan melakukan registrasi dan aktivasi di ATM/Cabang 

terdekat. 

d. Internet Banking Muamalat : Layanan ini bertujuan untuk 

memudahkan Nasabah Ritel (Individu) dalam melakukan transaksi 

finansial seperti pemindahbukuan, transfer antar bank,  pembayaran 

tagihan dan pembelian pulsa serta transaksi non finansial seperti cek 

saldo, 5 transaksi terakhir dan cek mutasi. Melalui fitur transaksi 

Debit Online di Internet Banking Muamalat, Nasabah dapat 

berbelanja di mitra merchant-merchant Bank Muamalat Indonesia 

secara lebih mudah, praktis dan aman 

e. Cash Management System : Layanan ini lebih berkonsentrasi pada 

nasabah korporat. Dalam layanan ini, Bank Muamalat Indonesia 

menyelenggarakan penerimaan/koleksi pemasukan dana 

(collection), pembayaran/pengeluaran dana (disbursement) serta 

mengelola likuiditas perusahaan. 
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f. SalaMuamalat : Merupakan layanan Phone Banking 24 jam melalui 

telepon 1500016/(021) 1500016 (jika dihubungi melalui telepon 

seluler) yang memberikan kemudahan kepada Nasabah setiap saat 

dan di manapun nasabah berada untuk memperoleh informasi 

mengenai produk, saldo dan informasi transaksi, transfer antar 

rekening Bank Muamalat Indonesia hingga maksimal Rp50.000.000 

(lima puluh juta Rupiah) serta pembayaran ZIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


