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BAB IV 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

1.1 Sejarah Singkat PT Bank BNI Syariah  

Bank Negara Indonesia atau BNI adalah sebuah institusi bank milik 

pemerintah, dalam hal ini adalah perusahaan BUMN. Dalam struktur manajement 

organisasinya, Bank Negara Indonesia (BNI) di pimpin oleh seorang Direktur 

Utama. Bank Negara Indonesia (BNI) adalah Bank komersial tertua dalam Sejarah 

Republik Indonesia. Bank ini didirikan pada tanggal 5 Juli 1946. Saat ini BNI 

mempunyai 914 kantor cabang di Indonesia dan 5 di luar Negeri. BNI juga 

mempunyai Unit Perbankan Syariah, yang di namakan BNI Syariah.  

Sejak 1 Januari 2000, telah terbentuk hubungan Indonesia dengan 

Malaysia, BNI adalah dimiliki oleh perusahaan Multi Nasional dalam bidang 

perbankan sekaligus juha BUMN Malaysia, Maybank (Malaysiaa Banking 

Berhad), sehingga mampu membuka cabang di luar negeri antara lain di Malaysia, 

Singapura, Brunei, Philipina, Jepang dan Amerika Serikat.  

Dari BNI ini didirikan Unit Usaha Syariah PT BNI (Persero) yang dimana 

akan beroperasi dengan sistem syariah. Selain adanya permintaan dari masyarakat 

terhadap perbankan syariah, untuk mewujudkan visinya (yang lama) menjadi 

“Universal Banking “, BNI membuka layanan perbankan yang sesuai dengan 

prinsip syariah dengan konsep dual system banking, yakni menyediakan layanan 

perbankan umum dan syariah sekaligus. Hal ini sesuai dengan UU No. 10 Tahun 

1998 yang memungkinkan bank-bank umum untuk membuka layanan syariah.   

Di awali dengan pembentukan Tim Bank Syariah ditahun 1999, Bank 
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Indonesia kemudian mengeluarkan izin prinsip untuk beroprasinya Unit Usaha 

Syariah BNI. Setelah itu BNI Syariah menerapkan strategi pengembangan 

jaringan cabang syariah. Tepatnya pada tanggal 29 april 2000 BNI Syariah 

membuka 5 kantor cabang syariah sekaligus dikota-kota potensial, yakni: 

Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara, dan Banjarmasin, serta awal mula 

dimana   Unit   Usaha   Syariah   BNI   didirikan   yang   berkantor   pusat    di 

Jakarta.Tahun 2001 BNI Syariah kembali membuka 5 cabang kantor  syariah, 

yang difokuskan dikota-kota besar di Indonesia, yakni: Jakarta (2 cabang), 

Bandung, Makasar, dan Padang. 

Seiring dengan perkembangan bisnis dan banyaknya permintaan 

masyarakat untuk layanan perbankan syariah, tahun 2002 BNI Syariah membuka 

2 kantor cabang syariah di Medan dan Palembang dan Unit Usaha Syariah BNI 

mulai memberikan konstribusi laba positif. Di awal tahun 2003, dengan 

pertimbangan load bisnis yang semakin meningkat sehingga untuk meningkatkan 

pelayanan kepada masyarakat, BNI Syariah melakukan relokasi kantor cabang 

syariah dari Jepara ke Semarang. Sedangkan untuk melayani masyarakat kota 

Jepara, BNI Syariah membuka Kantor Cabang Pembantu Syariah Jepara. Pada 

tahun 2003 pula dilakukan penyusunan rencana perusahaanBNI Syariah yang 

didalamnya termasuk rencana indenpendensi pada tahun 2009-2010. Proses 

indenpendensi BNI Syariah diperkuat dengan kebijakan otonomi khusus yang 

diberikan oleh BNI kepada UUS BNI pada tahun 2005. Tahun 2009, BNI 

membentuk Tim Implementasi Pembentukan Bank Umum Syariah, sehingga 

terbentuk PT. Bank BNI Syariah yang efektif beroprasi sejak tanggal 19 Juni 
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2010. 

Pada akhirnya PT. Bank BNI Syariah didirikan pada tanggal 19 Juni 

2010 sebagai anak perusahaan dari PT. Bank BNI (Persero). Sebelum beroprasi 

sebagai Bank Umum Syariah (BUS) yang berdiri secara independen, BNI Syariah 

telah beroprasi sebagai Unit Usaha Syariah selama 10 tahun dengan menawarkan 

berbagai produk perbankan syariah.  

1.2 Struktur Organisasi Perusahaan Kantor Pusat PT Bank BNI Syariah 

Dalam suatu perusahaan yang sedang berkembang, semua kegiatan yang 

dilakukan semakin luas dan komplek, maka untuk mendukung  kelancaran 

kegiatan dan untuk mengatasi masalah yang dihadapi diperlukan kesatuan 

koordinasi dalam tindakan serta pengawasan yang lebih terjamin dalam bentuk 

organisasi yang terstruktur. Setiap badan organisasi mempunyai tujuan yang 

berbeda sesuai yang telah ditetapkan. 

Langkah utama dalam pencapaian tujuan adalah dengan merencanakan dan 

merumuskan struktur organisasi yang sesuai dengan kondisi kebutuhan organisasi 

serta mencerminkan unsur kejelasan atau fleksibilitas. Hal ini merupakan alat atau 

kerangka dasar yang membantu organisasi dalam mencapai tujuan. 

Agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai, maka orang yang bekerja 

dalam suatu organisasi harus mengetahui dan mengerti tugas,  tanggung jawab dan 

wewenangnya. Adapun struktur organisasi pada kantor pusat PT. BNI Syariah 

secara umum adalah sebagai berikut:  
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1.3 Visi dan Misi 

4.2.1 Visi 

Menjadi Bank Syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam 

layanan dan kinerja. 

1.3.1 Misi 

a. Memberikan konstribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada 

kelestarian lingkungan. 

b. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan 

syariah. 

c. Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor. 

d. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan 

untukberkaya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan 

ibadah. 

e. Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.  
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