
BAB IV 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

4.1 Sejarah Singkat Perusahaan  

Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah  

sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana 

diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis 

multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan 

beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan 

masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri 

perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami 

krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan 

merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia. 

Salah satu Bank Konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki 

oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT 

Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi 

tersebut dengan melakukan upaya merger dengan beberapa bank lain serta 

mengundang investor asing. 

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (merger) 

empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) 

menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli  

1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan 

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

BSB. 
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Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan 

konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. 

Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah 

di  kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU 

No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi 

syariah (dual banking system). 

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 berubah 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 usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan 

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

PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, 

PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 

Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999. 

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

mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi 
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kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani 

inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam 

kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun 

Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik. 

1.2 Visi dan Misi Perusahaan   

4.2.1 Visi 

“Bank Syariah Terdepan dan Modern” 

Bank Syariah Terdepan: Menjadi bank syariah yang selalu unggul di antara 

pelaku industri perbankan syariah di Indonesia pada segmen consumer, micro, 

SME,  

Bank Syariah Modern: Menjadi bank syariah dengan sistem layanan dan 

teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah. 

1.2.2 Misi 

1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas 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 
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4.3 Struktur Organisasi Perusahaan 

 

Sumber : http://www.arifsubarkahwordpress.com   

Adapun tugas dan tanggung jawab masing-masing jabatan sebagai berikut : 

1. RUPS (Rapat umum pemegang saham). Merupakan rapat tertinggi para 

pemegang saham menentukan sentral kebijakan  

2. DPS (Dewan pengawas syariah) Bertugas melakukan penilaian dan 

pengawasan atas produk yang akan ditawarkan dalam rangka menghimpun 

dan menyalurkan dari dan untuk masyarakat, agar berjalan sesuai dengan 

syariah islam yang dituangkan dalam bentuk keputusan atau fatwa 

3. Dewan komisaris bertugas dalam pengawasan intern bank dan 

memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas direksi agar tetap mengikuti 

kebijakan perseroan dan ketentuan yang berlaku 

http://www.arifsubarkahwordpress.com/
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4. Dewan direksi terdiri dari direktur utama bertugas memimpin dan 

mengawasi kegiatan bank sehari-hari sesuai dengan kebijakan umum yang 

telah disetujui dewan komisaris dalam RUPS 

5. Kepala bagian pemasaran bertugas memimpin, mengawasi, dan 

bertanggung jawab atas terlaksananya kelancaran kerja dibagian 

pembiayaan dan pendanaan, memasarkan produk bank sesuai dengan 

syariah islam kepada nasabah dengan layanan prima sehingga 

memungkinkan untuk diperolehnya laba sesuai target dengan tetap 

memperhatikan kelancaran dan keamanan aset serta menciptakan produk 

baru yang sesuai dengan syariah islam 

6. AO (Account Officer) pembiayaan, bertanggung jawab dalam 

memasarkan produk sesuai syariah islam dan memberikan layanan yang 

prima kepada nasabah sehingga memberikan kontribusi terhadap laba 

perusahaan dengan memperhatikan kelancaran dan keamanan atas 

pembiayaan yang telah diberikan 

7.  AO pendanaan (funding officer) bertanggung jawab dalam memasarkan 

produk sesuai syariat islam dan memberikan pelayanan yang prima kepada 

nasabah sehingga memungkinkan untuk diperolehnya dana pihak ketiga 

yang sesuai dengan target dan memberikan kontribusi terhadap laba 

perusahaan. 

8. Bagian administrasi dan legal, bertugas mengatur dan melaksanakan 

kegiatan administrasi dan dokumentasi pemberian pembiayaan serta 



66 

 

 

 

melakukan kegiatan untuk mengamankan posisi bank dalam memberikan 

pembiayaan sesuai dengan hukum yang berlaku 

9. Remedial, bertugas menyelesaikan pengembalian pembiayaan yang 

bermasalah atau pembiayaan yang mengalami keterlambatan lebih dari 

tiga bulan dan mengatur penagihannya serta melaporkan hasil penagihan 

yang telah dilakukan kepada direksi 

10. Kepala bagian operasional, bertugas memimpin,mengawasi dan 

bertanggung jawab atas terlaksananya kelancaran kerja bagian operasional 

serta memberikan laporan rutin berkala atas pekerjaannya kepada direksi 

11. Costumer service, bertugas memberikan layanan kepada setiap nasabah 

atau tamu dengan baik dan islami serta memberikan informasi yang 

dibutuhkan secara jelas, baik secara langsung maupun tidak langsung 

12. Teller, bertugas  membantu dan ,melayani nasabah dalam hal menerima 

setoran, penarikan uang dan transaksi lainnya yang berhubungan dengan 

bank yang dilakukan dalam counter teller 

13. Bagian umum dan personalia, bertugas melaksanakan tugas pencatatan, 

pengadministrasian, serta pembinaan dalam kepersonaliaan, mengawasi 

ketersediaan perlengkapan layanan dibidang personalia dan umum. 

14. Bagian pembukuan bertanggung jawab terhadap pembukuan yang 

berkaitan dana atau melalui bank koresponden 

15. Driver (pengemudi) bertugas mengemudikan dan merawat kenderaan bank 

16. Pramubakti bertugas membantu pengarsipan, menjaga kebersihan dan 

inventarisasi dokumen bank 
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17. Satuan pengamanan bertugas melaksanakan penjagaan gedung dan 

seisinya serta bertanggung jawab pada keamanan bank  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


