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BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah PT. Bank Mega

Berawal dari sebuah usaha milik keluarga bernama PT. Bank Karman

yang didirikan pada tahun 1969 dan berkedudukan di Surabaya, selanjutnya

pada tahun 1992 berubah nama menjadi PT. Mega Bank dan melakukan

rekolasi Kantor Pusat ke Jakarta. Seiring dengan perkembangannya PT. Mega

Bank pada tahun 1996 diambil alih oleh PARA GROUP (PT. Para Global

Investindo dan PT. Para Rekan Investama). Untuk lebih meningkatkan citra

PT. Mega Bank, pada bulan Juni 1997 melakukan perubahan logo dengan

tujuan bahwa sebagai lembaga keuangan kepercayaan masyarakat, akan lebih

mudah dikenal melalui logo perusahaan yang baru tersebut. Dan pada tahun

2000 dilakukan perubahan nama dari PT. Mega Bank  menjadi PT. Bank

Mega.

Dalam rangka memperkuat struktur permodalan maka pada tahun

yang sama PT, Bank Mega melaksanakan Initial Public Offering dan listed di

BEJ maupun BES.

Dalam upaya mewujudkan kinerja sesuai dengan nama yang

disandangnya, PT. Bank Mega berpegang pada azas profesionalisme,

keterbukaan dan kehati-hatian dengan struktur permodalan yang kuat serta

produk dan fasilitas perbankan terkini. Hingga tahun 2016, PT. Bank Mega

memiliki 152 jaringan kerja yang terdiri kantor cabang, kantor cabang
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pembantu dan kantor kas yang tersebar hampir diseluruh kota besar di

Indonesia, serta Priority Banking.

B. Profil Perusahaan

Pasca krisis ekonomi pada tahun 1997-1998 yang bertepatan dengan

satu tahun diambil alihnya management Bank Mega oleh PARA GROUP

merupakan tonggak sejarah yang menentukan bagi lahirnya sebuah Bank

besar yang dikelola oleh putra bangs

Berfokus pada Retail Banking dan Corporate Banking, Bank Mega

bertumbuh dengan pesat namun terkendali sehingga dalam waktu relatif

singkat telah disejajarkan dengan bank-bank swasta nasional yang masuk

dalam 15 besar di antara sekitar 130 bank di Indonesia.

Pertumbuhan asset yang spektakuler yaitu dari hanya 300 Milyar

tahun 1996 menjadi 33 triliun pada tahun 2016 dengan jaringan 152 kantor di

seluruh Indonesia membuktikan bahwa bisnis model yang selama ini dianut

telah terbukti efektif dan membuahkan predikat Bank Sistematik dari Bank

Indonesia serta sebutan lainnya dari kalangan bisnis maupun masyarakat.

Demikian pula dari sisi operasional Bank Mega telah mengantongi sertifikat

ISO sejak tahun 1999 yang merupakan pengakuan atas pengelolaan

operasional perbankan yang sesuai standar internasional.

Dalam perjalanan usahan selanjutnya, Perusahaan terus meningkatkan

fasilitas produk dan kualitas layanan agar dapat bersaing dan sejajar dengan

bank-bank terkemuka lainnya di Asia Pasifik.
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Atas penilaian kinerja yang telah dicapai, Bank Mega berhasil meraih

beberapa prestasi dan penghargaan baik di tingkat nasional, regional maupun

internasional, antara lain :

1. Bank dengan pertumbuhan aset tertinggi se Asia Pasifik versi majalah

Asia Week tahun 1999.

2. Bank terbaik versi majalah Swasembada pada tahun 2002 dan 2003.

3. Bank dengan pelayanan terbaik (Banking Service Execelence)

berdasarkan survey Marketing Research Indonesia kerjasama dengan

majalah Infobank.

4. Emiten terbaik untuk sektor perbankan versi majalah Investor tahun

2003.

5. Predikat Bank yang sangat bagus selama 5 tahun berturut-turut versi

majalah Info Bank dari tahun 2001-2005.

6. Penghargaan untuk Mega Visa dalam ketegori Outstanding Perfomance

dan Volume Growth Award dari visa internasional pada tahun 2006.

7. Kriya Pranala Award dalam Linkage Program sebagai “The Best New

Comer” dari Bank Indonesia pada tahun 2006.

8. Global Transaction Service USD Straight Thourgh Processing Award

dari Citibank.

9. Gold Medal Quality Crown Award dari Business Initiative Direction

yang berkedudukan di Spanyol.

10. Yungjy Setiawan – CEO Bank Mega, salah satu CEO Terbaik versi

majalah Warta Ekonomi.
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11. Chairul Tanjung – Komisaris Utama Bank Mega, “Marketer of The

Year” versi The Indonesian Marketing Asscociation bekerjasama dengan

Markplus.

12. 10 besar Bank paling Likuid di Asia dari majalah Globe Asia.

13. The Best Domestic Bank Foreign Exchange Services 2009, dari majalah

Asia Money.

14. Penghargaan sebagai Perusahaan Publik dengan kinerja Terbaik di

Indonesia atau “Wealth Added Creator Award 2010” versi majalah

SWA, Stern & Co.

15. Predikat Bank Dengan Kinerja Sangat Bagus tahun 2009, dengan modal

1s/d 10 Trilliun Rupiah dari majalah InfoBank.

C. Integritas PT. Bank Mega Tbk

Integritas merupakan suatu karakter yang mendasari timbulnya

kejujuran untuk dapat menerima perbedaan pendapat namun tidak ada

kompromi untuk kecurangan  atau pelanggaran yang bersifat prinsip.

Integritas mengharuskan manajemen dan pegawai mengikuti prinsip-

prinsip objektivitas, kehati-hatian (prudent), menghindari diri dari benturan

kepentingan dan perbuatan tercela.

Aspek utama komitmen integritas adalah penerapan aspek-aspek

Good Corporate Governance (GCG), prinsip-prinsip prudential banking dan

kebiasaan-kebiasaan perbankan yang sehat (best practices) seperti code of

conduct, memliki corporate value serta corporate culture, dan mentaati kode

etik bankir.
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D. Komitmen Manajemen dan pegawai PT. Bank Mega Tbk

1. Manajemen dan pegawai PT. Bank Mega Tbk. dilarang

menyalahgunakan jabatan, wewenang dan atau fasilitas yang diberikan

oleh PT. Bank Mega Tbk.

2. Manajemen dan pegawai PT. Bank Mega Tbk., berjanji untuk tidak

melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), sehubungan

dengan jabatan atau posisinya dalam struktur organisasi PT. Bank Mega

Tbk.

3. Manajemen dan pegawai PT. Bank Mega Tbk. berjanji untuk tidak

meminta/menerima, memberi persetujuan untuk menerima, mengizinkan

atau membiarkan keluarga untuk meminta/menerima fasilitas dan hal-hal

lain yang dapat dinilai dengan uang, dari perorangan atau badan yang

diketahui atau patut diduga bahwa hal tersebut mempunyai hubungan,

baik secara langsung maupun tidak langsung dengan jabatan atau

pekerjaan pada PT. Bank Mega Tbk.

4. Manajemen dan pegawai berjanji tidak akan mengungkapkan informasi

rahasia yang diketahui dapat merugikan PT. Bank Mega Tbk.

5. Manajemen dan pegawai PT. Bank Mega Tbk.berjanji akan melindungi

saksi yang menyampaikan informasi tentang pelanggaran Komitmen

Integritas.

6. Manajemen dan pegawai PT. Bank Mega Tbk. berkomitmen untuk

menerapkan Komitmen Integritas secara amanah diseluruh aspek
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kegiatan dan bersedia menanggung segala akibat baik secara administrasi

maupun secara hukum apabila melanggar Komitmen Integritas.

7. Manajemen dan pegawai PT. Bank Mega Tbk.memiliki komitmen yang

tinggi terhadap penerapan Program Anti Pencucian Uang dan

Pencegahan Pendanaan Terrorisme.

E. Manfaat Komitmen Integritas

1. Menghindari manajemen dan pegawai dari perbuatan Korupsi, Kolusi,

dan Nepotisme (KKN).

2. Menghindari PT. Bank Mega Tbk. dari high cost dalam pengadaan

barang dan jasa untuk kelangsungan operasional Bank.

3. Terciptanya suasana kerja yang kondusif, yang akan mendorong kinerja

pegawai sehingga terselenggaranya kegiatan usaha Bank yang sehat dan

aman.

4. Meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan masyarakat pada PT. Bank

Mega Tbk. sehingga dapat meningkatkan value PT. Bank Mega Tbk.

F. Visi dan Misi

Manajemen Bank Mega percaya bahwa keberhasilan organisasi sangat

bergantung kepada seberapa kuat seluruh jajarannya mmpedomani Visi, Misi

dan Nilai-nilai ideal yang tumbuh dari dalam organisasinya. Nilai-nilai yang

telah terbukti berkali-kali menopang kinerja dan mempersembahkan karya

yang dapat dinikmati bersama oleh para stakeholdernya.

Visi: Menjadi Kebanggaan Bangsa



23

Misi: Menciptakan hubungan baik yang berkesinambungan dengan

nasabah melalui pelayanan jasa keuangan dan kemampuan kinerja organisasi

terbaik untuk meningkatkan nilai bagi para pemegang saham.

G. Strategi

Dalam mencapai visi dan misi yang diinginkan, PT. Bank Mega Tbk.

telah menetapkan strategi sebagai berikut :

1. Tumbuh dengan hasil optimal, resiko minimal dan patuh terhadap

ketentuan yang berlaku.

2. Menyelaraskan sumber daya manusia dan organisasi untuk tujuan

perusahaan.

3. Kepuasan untuk nasabah dan masyarakat.

H. Lingkup Bidang Usaha

Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang perbankan dan

sebagai Bank Devisa, PT. Bank Mega Tbk. memiliki cukup banyak produk

yang dikelompokkan menjadi lima bidang usaha yaitu :

1. Penghimpunan dana (funding)

2. Kredit

3. Treasury

4. International banking, dan

5. Capital market services.
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I. Budaya Perusahaan

Keberhasilan dan kemajuan sebuah perusahaan tidak terlepas dari

budaya yang dimiliki perusahaan tersebut. Budaya yang dikembangkan di

dalam tubuh Bank Mega didasari oleh nilai-nilai berikut :

1. Kewirausahaan

2. Etika

3. Kerjasama

4. Dinamis

5. Komitm
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J. Struktur Organisasi

Sumber : PT. Bank Mega KCP Nangka Pekanbaru tahun 2016
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