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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

A. Sejarah Bank Indonesia 

Di era pemerintahan Hindia-Belanda, De Javasche Bank didirikan 

tepatnya pada tahun 1828. De Javasche Bank bertugas mencetak dan 

mengedarkan uang. Kira-kira satu abad kemudian, tepatnya pada tahun 1953, 

Bank Indonesia dibentuk dengan menggantikan fungsi dan peran De Javasche 

Bank. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia saat itu memiliki tiga fungsi 

utama yaitu di bidang perbankan, moneter, dan sistem pembayaran. Selain itu, 

Bank Indonesia juga diberi wewenang untuk melakukan fungsi bank 

komersial sebagaimana pendahulunya. 

Lima belas tahun kemudian pemerintah menerbitkan Undang-Undang 

Bank Sentral yang isinya  mengatur tentang tugas serta kedudukan Bank 

Indonesia. Undang-Undang ini tentunya juga sebagai pembeda atas bank-bank 

lain yang melakukan fungsi komersial. Setelah diterbitkan Undang-Undang 

tersebut, Bank Indonesia juga memiliki tugas tambahan yaitu membantu 

pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.
16

 

Pada tahun 1999 Bank Indonesia memasuki era baru dalam sejarah 

sebagai Bank Sentral independen yang memiliki tugas dan wewenang untuk 

mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tugas tersebut ditetapkan 

dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1999.  
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Setelah itu, beberapa amandemen Undang-Undang Bank 

Indonesia dilakukan. Pertama pada tahun 2004, UU Bank Indonesia 

diamendemen dengan konsentrasi pada aspek penting yang berhubungan 

dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Amendemen 

selanjutnya yaitu pada tahun 2008 ketika pemerintah mengeluarkan Peraturan 

Pemerintah Pengganti UU No. 2 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas 

UU No. 23 tahun 1999. Dalam perubahan tersebut ditegaskan bahwa Bank 

Indonesia juga berperan sebagai bagian dari upaya dalam menjaga stabilitas 

sistem keuangan. Perubahan Undang-Undang tersebut ditujukan untuk 

mewujudkan ketahanan perbankan secara nasional untuk menanggulangi krisis 

global melalui peningkatan akses perbankan terhadap layanan pembiayaan 

jangka pendek dari BI.
17

 

 

B. Visi, Misi dan Sasaran Strategis Bank Indonesia  

1. Visi  

Menjadi lembaga bank sentral yang kredibel dan terbaik di regional 

melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian 

inflasi yang rendah dan nilai tukar yang stabil 

2. Misi  

a. Mencapai stabilitas nilai rupiah dan menjaga efektivitas transmisi 

kebijakan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang 

berkualitas. 
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b. Mendorong sistem keuangan nasional bekerja secara efektif  dan 

efisien serta mampu bertahan terhadap gejolak internal dan eksternal 

untuk mendukung alokasi sumber pendanaan/pembiayaan dapat 

berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional. 

c. Mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancar yang 

berkontribusi terhadap perekonomian, stabilitas moneter dan stabilitas 

sistem keuangan dengan memperhatikan aspek perluasan akses dan 

kepentingan nasional. 

d. Meningkatkan dan memelihara organisasi dan SDM Bank Indonesia 

yang menjunjung tinggi nilai-nilai strategis dan berbasis kinerja, serta 

melaksanakan tata kelola (governance) yang berkualitas dalam rangka 

melaksanakan tugas yang diamanatkan UU.
18
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C. Struktur Organisasi Bank Indonesia 

Gambar II.1 

Struktur Organisasi Bank Indonesia 

 

 
Sumber : http://www.bi.go.id  
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D. Produk Perbankan Syariah 

Perbankan syariah lebih dari sekedar bank, produk dan jasa perbankan 

yang lebih beragam, dan skema keuangan yang lebih bervariasi, fleksibel dan 

saling menguntungkan. 

Tabel II.1 

Produk Perbankan Syariah 

Nama Produk  Skema Keuangan 

Giro iB (rupiah dan USD) Titipan  

Tabungan iB 

Tabungan iB Fleksibal titipan/ penyertaan 

modal 

Tabungan Haji/ Umrah iB Fleksibal titipan/ penyertaan 

modal 

Tabungan Pendidikan iB Penyertaan Modal 

Tabungan perencanaan iB Penyertaan Modal 

Tabungan arisan iB Penyertaan Modal 

Deposito iB 

Deposito iB (Rupiah dan USD) Penyertaan Modal 

Deposito spesial invesment deposito iB Penyertaan Modal untuk Proyek 

tertentu sesuai dengan keinginan 

nasabah/ investor.  

Jasa iB 

Jasa Bank Garansi iB Penjamin  

Jasa Syariah Card iB Penjamin, pinjaman uang dan 

perwakilan 

Jasa Penukaran Uang iB Penukaran dua mata uang yang 

berbeda 

Jasa Kirim Uang iB (Rupiah dan Valas) Perwakilan  

Jasa bancassurance iB Perwakilan dengan fee 

Jasa L/C ekspor iB Perwakilan dengan fee, jual beli 

dan penjamin 

Jasa L/C Impor iB Perwakilan dengan fee dan 

penjamin 

Gadai Emas iB Pinjaman uang dan sewa 

Pembiayaan 

Pembiayaan multijasa iB(KTA iB) 

untuk pendidikan, pernikahan, dan 

kesehatan  

Sewa  

Pembiayaan pemilikan rumah iB (KPR 

iB) 

Fleksibel: jual beli dengan 

margin, jual beli dengan 

pesanan, jual neli(leassing) 
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Pembiayaan pemilikan mobil iB (KPM 

iB) 

Fleksibel: jual beli dengan 

margin, sewa beli (leassing), 

sewa. 

Kartu kredit iB Penjaminan, pinjaman uang, 

sewa dan perwakilan 

Pembiayaan dana berputar iB Kemitraan  

Pembiayaan menengah dan korporasi 

iB 

Fleksibel : kemitraan/ penyertaan 

modal 

Pembiayaan mikro dan kecil iB Fleksibel : kemitraan/ penyertaan 

modal 

Pembiayaan rekening koran iB Kemitraan 

Pembiayaan indikasi iB Kemitraan 

Pembiayaan modal kerja iB Fleksibel : kemitraan/ penyertaan 

modal 

Pembiayaan sewa equitpment iB Sewa beli (leassing) 

Pembiayaan kesektor pertanian iB Jual beli dengan pesanan secara 

paralel 

Pembiayaan dana talangan iB Pinjaman uang 

Sumber : Website Bank Indonesia
19

 

E.  Profil Perusahaan  

1. Bank Syariah Mandiri (BSM) 

a. Sejarah 

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.
20
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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. 

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 
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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 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.
21

 

b. Visi dan Misi 

Visi : Bank Syariah Terdepan dan Modern 

Untuk Nasabah 

BSM merupakan bank pilihan yang memberikan manfaat, 

menenteramkan dan memakmurkan.   

Untuk Pegawai 

BSM merupakan bank yang menyediakan kesempatan untuk 

beramanah sekaligus berkarir profesional.  
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Untuk Investor 

Institusi keuangan syariah Indonesia yang terpercaya yang terus 

memberikan value berkesinambungan. 

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
22

 

2. BNI Syariah 

a.  Sejarah BNI Syariah 

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan 

sistem perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya 

yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan 

masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan 

berlandaskan pada Undang-undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal 

tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI 

dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara 
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dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 

Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.
23

 

Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di 

Kantor Cabang BNI Konvensional (office channelling) dengan lebih 

kurang 1500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di 

dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap 

memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan 

Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH.Ma’ruf Amin, 

semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga 

telah memenuhi aturan syariah. 

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 

12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin 

usaha kepada PT Bank BNI Syariah. Dan di dalam Corporate Plan 

UUS BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer 

dan akan dilakukan spin off tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana 

pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai 

Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu spin off bulan Juni 2010 

tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif 

yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat 

Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen Pemerintah terhadap 

pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran 
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terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin 

meningkat. 

Juni 2014 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 65 Kantor 

Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil 

Layanan Gerak dan 20 Payment Point. 

b. Visi dan Misi 

Visi BNI Syariah 

Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan 

dan kinerja.  

Misi BNI Syariah 

1) Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada 

kelestarian lingkungan. 

2) Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa 

perbankan syariah. 

3) Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor. 

4) Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk 

berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah. 

5) Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.
24

 

3. BRI Syariah 

a. Sejarah BRI Syariah 

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), 

Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah 
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mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui 

suratnya o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 

November 2008 PT. Bank BRISyariah secara resmi beroperasi. 

Kemudian PT. Bank BRISyariah merubah kegiatan usaha yang semula 

beroperasional secara konvensional, kemudian diubah menjadi 

kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.  

Dua tahun lebih PT. Bank BRISyariah hadir mempersembahkan 

sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai 

kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih 

bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (service 

excellence) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan 

nasabah dengan prinsip syariah.
25

 

Kehadiran PT. Bank BRISyariah di tengah-tengah industri 

perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang 

mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan 

tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT. Bank 

BRISyariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan 

modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari 

warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank 

Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.,  

Aktivitas PT. Bank BRISyariah semakin kokoh setelah pada 19 

Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. 
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Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT. 

Bank BRISyariah (proses spin off) yang berlaku efektif pada tanggal 1 

Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir 

selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan 

Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. Bank BRISyariah.  

Saat ini PT. Bank BRISyariah menjadi bank syariah ketiga 

terbesar berdasarkan aset. PT. Bank BRISyariah tumbuh dengan pesat 

baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. 

Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT. Bank 

BRISyariah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan 

berbagai ragam produk dan layanan perbankan.  

Sesuai dengan visinya, saat ini PT. Bank BRISyariah merintis 

sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dengan 

memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), 

Tbk., sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis 

yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan 

kegiatan konsumer berdasarkan prinsip Syariah.
26

 

b. Visi dan Misi 

Visi BRISyariah 

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan 

finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk 

kehidupan lebih bermakna.  
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Misi BRISyariah 

1) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam 

kebutuhan finansial nasabah. 

2) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika 

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 

3) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun 

dan dimana pun. 

4) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup 

dan menghadirkan ketenteraman pikiran.
27
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