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BAB IV 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

4.1 Sejarah PT. Bank Syariah Mandiri 

PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) yang hadir 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 merger (penggabungan) 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 
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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 Undang-undang 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 28 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. 
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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. 

4.2 Profil PT. Bank Syariah Mandiri 

Nama  : PT. Bank Syariah Mandiri (Perseroan Terbatas) 

Alamat : Wisma Mandiri I, Jl. MH. Thamrin No. 5 Jakarta 

10340 – Indonesia 

Telepon : (62-21) 2300 509, 3983 9000 (Hunting) 

Faksimili : (62-21) 3983 2989 

Situs Web : www.syariahmandiri.co.id 

Tanggal Berdiri : 25 Oktober 1999 

Tanggal Beroperasi : 1 November 1999 

Modal Dasar : Rp2.500.000.000.000,- 

Modal Disetor : Rp2.489.021.935.000,- 

Kantor Layanan : 773 Kantor Cabang di seluruh provinsi di 

Indonesia 

Jumlah jaringan  : 182,156 ATM (ATM BSM, ATM Mandiri, ATM 

BSM Bersama termasuk ATM Mandiri dan ATM 

BSM, ATM Prima dan MEPS) 

Jumlah Karyawan : 16.648 orang (Per September 2016)  

http://www.syariahmandiri.co.id/
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4.3 Kepemilikan Saham PT. Bank Syariah Mandiri 

1. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. 497.804.386 lembar saham 

(99,9999998%) 

2. PT. Mandiri Sekuritas 1 lembar saham (0,0000002%). 

4.4 Visi dan Misi PT. Bank Syariah Mandiri 

1. Visi PT. Bank Syariah Mandiri 

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, commercial, dan corporate. 

Bank Syariah Modern: Menjadi bank syariah dengan sistem layanan 

dan teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah. 

2. Misi PT. Bank Syariah Mandiri 

a. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri 

yang berkesinambungan. 

b. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang 

melampaui harapan nasabah. 

c. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran 

pembiayaan pada segmen ritel. 

d. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal. 

e. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang 

sehat. 

f. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan 
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(www.syariahmandiri.co.id). 

4.5 Budaya Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri 

Sebagai bank yang beroperasi atas dasar prisip syariah, PT. Bank 

Syariah Mandiri menetapkan budaya perusahaan yang mengacu kepada sikap 

akhlaqul karimah (budi pekerti yang muliah), yaitu sikap pribadi yang 

terangkum dalam nilai utama, disingkat dengan kata “SIFAT”, yaitu: 

1. Siddiq (Integritas) 

Menjaga martabat dengan integritas: awali dengan niat dan hati tulus, 

berfikir jernih, bicara benar, sikap terpuji dan prilaku teladan 

2. Istiqomah (Konsisten) 

Konsisten adalah menuju kunci sukses: pegang teguh komitmen, sikap 

optimis, pantang menyerah, kesabaran dan percaya diri. 

3. Fathonah (Profesionalisme) 

Professional adalah gaya kerja kami: semangat belajar berkelanjutan, 

cerdas, inovatif, terampil dan adil 

4. Amanah (Tanggung Jawab) 

Terpercaya karena penuh tanggung jawab: menjadi terpercaya, cepat 

tanggap, obyektif, akurat dan disiplin  

5. Tabligh (Kepemimpinan) 

Kepemimpinan berlandaskan kasih sayang: selalu transparan, 

membimbing, visioner, komunikatif dan memberdayakan (Nesneri, 

2014 : 90-105) 

 

http://www.syariahmandiri.co.id/
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4.6 Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Mandir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: www. www.syariahmandiri.co.id 

http://www.syariahmandiri.co.id/

