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BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

1.1 Sejarah Pasar Modal di Indonesia

Secara singkat, tonggak perkembangan Bursa Efek Indonesia dapat dilihat

sebagai berikut :

a. 14 Desember 1912 : Bursa Efek pertama di Indonesia di bentuk di Batavia

oleh pemerintah Hindia Belanda.

b. 1914 – 1918 : Bursa Efek Batavia ditutup selama Perang Dunia I

c. 1925 – 1942 : Bursa Efek di Jakarta dibuka kembali bersama dengan

Bursa Efek di Semarang dan Surabaya.

d. Awal tahun 1939 : Karena isu politik (Perang Dunia II) Bursa Efek di

Semarang dan Surabaya ditutup.

e. 1942 – 1952 :  Bursa Efek di Jakarta ditutup kembali selama Perang Dunia

II

f. 1952 : Bursa Efek di Jakarta diaktifkan kembali dengan UU Darurat Pasar

Modal 1952, yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman (Lukman

Wiradinata) dan Menteri Keuangan (Prof. DR. Sumitro

Djojohadikusumo). Instrumen yang diperdagangkan yaitu Obligasi

Pemerintah RI (1950).

g. 1956 : Program nasionalisasi perusahaan Belanda. Bursa Efek semakin

tidak aktif

h. 1956 – 1977 : perdagangan di Bursa Efek vakum.
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i. 10 Agustus 1977 : Bursa Efek diresmikan kembali oleh Presiden Soeharto.

BEJ dijalankan dibawah BAPEPAM (Badan Pelaksana Pasar Modal).

Tanggal 10 Agustus diperingati sebagai HUT Pasar Modal. Pengaktifan

kembali pasar modal ini juga ditandai dengan go public PT. Semen

Cibinong sebagai emiten pertama.

j. 1977 – 1987 : perdagangan di Bursa Efek sangat lesu. Jumlah emiten

hingga 1987 baru mencapai 24.

k. 1987 : Ditandai dengan hadirnya Paket Desember 1987 (PAKDES 87)

yang memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk melakukan

Penawaran Umum dari investor asing menanamkan modal di Indonesia.

l. 1988 – 1990 : Paket deregulasi dibidang Perbankan dan Pasar modal

diluncurkan. Pintu BEJ terbuka untuk asing, aktivitas bursa terlihat

meningkat.

m. 2 Juni 1988 : Bursa Paralel Indonesia (BPI) mulai beroperasi dan dikelola

oleh Persatuan Perdagangan Uang dan Efek (PPUE), sedangkan

organisasinya terdiri dari broker dan dealer.

n. Desember 1988 : Pemerintah mengeluarkan Paket Desember 88 (PAKDES

88) yang memberikan kemudahan perusahaan untuk go public dan

beberapa kebijakan lain yang positif bagi pertumbuhan pasar modal.

o. 16 Juni 1989 : Bursa Efek Surabaya (BES) mulai beroperasi dan dikelola

oleh Perseroan Terbatas milik swasta yaitu PT Bursa Efek Surabaya.

p. 13 Juli 1992 : Swastanisasi BEJ. BAPEPAM berubah menjadi Badan

Pengawas Pasar Modal. Tanggal ini diperingati sebagai HUT BEJ.

q. 22 Mei 1995 : Sistem Otomasi Perdagangan di BEJ dilaksanakan dengan

system computer JATS (Jakarta Automated Trading System).
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r. 10 November1995 : Pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 8

tahun 1995 tentang Pasar Modal. Undang-undang ini diberlakukan mulai

Januari 1996.

s. 1995 : Bursa Paralel Indonesia merger dengan Bursa Efek Surabaya.

t. 2000 : Sistem Perdagangan Tanpa Warkat (scripless trading) mulai

diaplikasikan di Pasar Modal Indonesia.

u. 2002 : BEJ mulai mengaplikasikan sistem perdagangan jarak jauh (remote

trading).

v. 2007 : Penggabungan Bursa Efek Surabaya (BES) dan Bursa Efek Jakarta

(BEJ) dan berubah menjadi Bursa Efek Indonesia.

1.2 Visi dan Misi Pasar Modal

1.2.1 Visi Pasar Modal

Visi pasar modal adalah menjadi otoritas pasar modal yang

berkualitas internasional, yang mampu mendorong, mengawasi, dan

memelihara pasar sehingga berdaya saing global dan mendukung

perkembangan ekonomi nasional.

1.2.2 Misi Pasar Modal

a. Misi ekonomi : menciptakan pasar modal yang teratur, wajar, dan

efisien guna menjunjung perekonomian nasional.

b. Misi ekonomi : menciptakan iklim kondusif bagi perusahaan dalam

memperoleh pembiayaan bagi pemodal dalam melakukan alternatif

investasi.

c. Misi sosial budaya : mengembangkan masyarakat yang berorientasi

pasar modal dalam membuat keputusan pembiayaan dan investasi.
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d. Misi kelembagaan : mewujudkan lembaga independen dan

berkualitas internasional yang selalu memperbaharui.

1.3 Fungsi Pasar Modal

Pasar modal memiliki peran sentral dalam perekonomian suatu negara

bahkan maju atau tidaknya perekonomian suatu negara, salah satunya dapat

diukur dari maju atau tidaknya pasar modal di negara tersebut. Pasar modal telah

tumbuh menjadi leading indicator bagi ekonomi suatu negara, dengan fungsi

antara lain :

1. Menyediakan sumber pembiayaan (jangka panjang) untuk duni usaha

sekaligus memungkinkan alokasi sumber dana secara optimal.

2. Memberikan wahana investasi bagi investor sekaligus memungkinkan

upaya diversifikasi.

3. Menyediakan leading indicator bagi trend ekonomi negara.

4. Penyebaran kepemilikan perusahaan ke dalam masyarakat umum.

5. Memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dan berprospek.

6. Menciptakan lapangan kerja yang menarik.

7. Menciptakan likuiditas perdagangan efek.

Penyebaran kepemilikan, keterbukaan dan profesionalisme serta

menciptakan iklim berusaha yang sehat.

1.4 Profil Perusahaan

a. Profil Bank ICB Bumi Putera Tbk

Bank ICB Bumiputera, dahulu Bank Bumiputera, didirikan pada

tanggal 12 Januari 1990 sebagai Bank public oleh AJB Bumiputera 1912,

perusahaan asuransi tertua di Indonesia.
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Bank telah berhasil melalui naik turunnya ekonomi Indonesia. Pada

puncak krisis moneter tahun 1990 an, Bank bertahan sebagai Bank sehat

dengan kategori A tanpa membutuhkan rekapitalisasi. Hal ini berkat

kemampuan Bank dalam mengelola operasional perbankan yang sehat

berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

Di tahun 2002, Bank go public dan mendaftarkan sahamnya di

Bursa Efek Indonesia dengan kode saham “BABP”. Selama tahun 2004-

2007 setelah terjadinya beberapa perpindahan saham, ICB Financial Group

Holdings (ICBFGH), group usaha dari beberapa Bank dengan operasional

global di 14 negara, menjadi pemegang saham mayoritas.

Di tahun 2009, dengan visi baru untuk menjadi Bank Ritel

terkemuka, Bank Bumiputera, secara resmi berubah nama menjadi Bank

ICB Bumiputera dengan logo dan identitas korporasi baru.

Bank ICB Bumiputera sekarang terus berkembang menjadi Bank

komersial terkemuka dengan aspirasi menjadi Bank Ritel Terkemuka di

Indonesia. Dengan produk dan layanan yang lengkap melayani nasabah

dari segmen bisnis hingga consumer, Bank ICB Bumiputera memiliki

jaringan cabang dengan operasional di kota-kota besar di Indonesia dan

dengan akses ke jaringan global Bank dibawah ICBFGH.

Bank ICB Bumiputera telah mendapatkan penghargaan dan

pengakuan seperti Trusted Company on Corporate Governance Perception

Index pada tahun 2010, the Most Attractive Bank dari majalah Warta

Ekonomi pada tahun 2011.
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b. Profil bank Capital Indonesia

PT Bank Capital Indonesia, Tbk (untuk selanjutnya disebut

“Bank”) dahulu bernama PT Bank Credit Lyonnais Indonesia didirikan

pada tanggal 20 April 1989, sebagai bank campuran (joint venture) antara

Credit Lyonnais SA, Perancis (disebut “CL”) dengan PT Bank

Internasional Indonesia, Tbk., Jakarta (disebut “BII”). Anggaran Dasar

Bank disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Menteri Keuangan berturut-

turut pada tanggal 27 Mei 1989 dan 25 Oktober 1989, dan diumumkan

pada Berita Negara tanggal 5 Juni 1990 Bank telah memperoleh izin

operasinya sebagai bank umum dari Menteri Keuangan berdasarkan Surat

Keputusan No. 119/KMK.013/1989 tanggal 25 Oktober 1989.

Setelah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sesuai

dengan surat Nomor 6/2/DpG/DPIP/Rahasia tanggal 3 Maret 2004, pada

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) yang diselenggarakan

pada tangggal 31 Agustus 2004 secara resmi saham Credit Lyonnais telah

diakuisisi oleh Sdr. Danny Nugroho. Dalam RUPS tersebut di atas, telah

diputuskan bahwa nama Bank dirubah dari PT Bank Credit Lyonnais

Indonesia menjadi PT Bank Capital Indonesia, Tbk. Perubahan nama

tersebut telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman & HAM sesuai

dengan surat Keputusan Nomor C-24209 HT.01.04.TH.2004 tanggal 29

September 2004 dan Bank Indonesia sesuai dengan surat Keputusan

Gubernur Bank Indonesia Nomor 6/79/KEP.GBI/2004 tanggal 19 Oktober

2004 tentang Perubahan Nama PT Bank Credit Lyonnais Indonesia

menjadi PT Bank Capital Indonesia,Tbk.
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Sejalan dengan perubahan pemegang saham mayoritas Bank

dengan persetujuan Bank Indonesia sesuai surat Nomor 6/619/DPIP/Prz

tanggal 22 September 2004, alamat Kantor Pusat Operasional Bank telah

dipindahkan dari Suite 2311 Menara Mulia, Jl. Jendral Gatot Subroto Kav.

9-11, Jakarta ke Sona Topas Tower (dahulu Menara BCD) lantai 16.

c. Profil Bank Central Asia

Bank Central Asia (BCA) terus berkembang dan semakin matang.

Ini semua karena di dukung etos kerja yang pantang menyerah dari

segenap karyawan dan dukungan penuh dari seluruh nasabah.

56 tahun, suatu rentang waktu yang panjang dan penuh tantangan

dalam memenuhi komitmen kami menjaga kepercayaan dan harapan

nasabah setia serta stakeholder lainnya. BCA semakin kokoh dan fokus

melangkah untuk mewujudkan cita-cita menjadi bank yang selalu

“Senantiasa di Sisi Anda”.

Prioritas utama kami adalah tetap mempertahankan posisi BCA

sebagai salah satu institusi penyedia layanan transaksi dan pembayaran

yang terdepan di Indonesia. Layanan perbankan yang nyaman, aman, dan

andal merupakan faktor penting dalam membangun hubungan dengan

nasabah dan dalam memperkuat posisi BCA sebagai bank transaksi.

d. Profil Bank Bukopin Tbk

Bank Bukopin yang sejak berdirinya tanggal 10 Juli 1970

menfokuskan diri pada segmen UMKMK, saat ini telah tumbuh dan

berkembang menjadi bank yang masuk ke kelompok bank menengah di

Indonesia dari sisi aset. Seiring dengan terbukanya kesempatan dan
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peningkatan kemampuan melayani kebutuhan masyarakat yang lebih luas,

Bank Bukopin telah mengembangkan usahanya ke segmen komersial dan

konsumer.

Ketiga segmen ini merupakan pilar bisnis Bank Bukopin, dengan

pelayanan secara konvensional maupun syariah, yang didukung oleh

sistem pengelolaan dana yang optimal, kehandalan teknologi informasi,

kompetensi sumber daya manusia dan praktek tata kelola perusahaan yang

baik. Landasan ini memungkinkan Bank Bukopin melangkah maju dan

menempatkannya sebagai suatu bank yang kredibel. Operasional Bank

Bukopin kini didukung oleh lebih dari 280 kantor yang tersebar di 22

provinsi di seluruh Indonesia yang terhubung secara real time on-line.

Bank Bukopin juga telah membangun jaringan micro-banking yang diberi

nama “Swamitra”, yang kini berjumlah 543 outlet, sebagai wujud program

kemitraan dengan koperasi dan lembaga keuangan mikro.

Dengan struktur permodalan yang semakin kokoh sebagai hasil

pelaksanaan Initial Public Offering (IPO) pada bulan Juli 2006, Bank

Bukopin terus mengembangkan program operasionalnya dengan

menerapkan skala prioritas sesuai strategi jangka pendek yang telah

disusun dengan matang. Penerapan strategi tersebut ditujukan untuk

menjamin dipenuhinya layanan perbankan yang komprehensif kepada

nasabah melalui jaringan yang terhubung secara nasional maupun

internasional, produk yang beragam serta mutu pelayanan dengan standar

yang tinggi.
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Keseluruhan kegiatan dan program yang dilaksanakan pada

akhirnya berujung pada sasaran terciptanya citra Bank Bukopin sebagai

lembaga perbankan yang terpercaya dengan struktur keuangan yang

kokoh, sehat dan efisien. Keberhasilan membangun kepercayaan tersebut

akan mampu membuat Bank Bukopin tetap tumbuh memberi hasil terbaik

secara berkelanjutan.

e. Profil Bank Negara Indonesia Tbk

Berdiri sejak 1946, BNI yang dahulu dikenal sebagai Bank Negara

Indonesia, merupakan bank pertama yang didirikan dan dimiliki oleh

Pemerintah Indonesia. Bank Negara Indonesia mulai mengedarkan alat

pembayaran resmi pertama yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia, yakni

ORI atau Oeang Republik Indonesia, pada malam menjelang Tanggal 30

Oktober 1946, hanya beberapa bulan sejak pembentukannya. Hingga kini,

tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Keuangan Nasional, sementara

hari pendiriannya yang jatuh pada tanggal 5 Juli ditetapkan sebagai Hari

Bank Nasional.

Menyusul penunjukan De Javsche Bank yang merupakan warisan

dari Pemerintah Belanda sebagai Bank Sentral pada tahun 1949,

Pemerintah membatasi peranan Bank Negara Indonesia sebagai bank

sirkulasi atau bank sentral. Bank Negara Indonesia lalu ditetapkan sebagai

bank pembangunan, dan kemudian diberikan hak untuk bertindak sebagai

bank devisa, dengan akses langsung untuk transaksi luar negeri.

Sehubungan dengan penambahan modal pada tahun 1955, status Bank

Negara Indonesia diubah menjadi bank komersial milik pemerintah.

Perubahan ini melandasi pelayanan yang lebih baik dan tuas bagi sektor

usaha nasional.
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f. Profil Bank rakyat Indoensia Tbk

Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah salah satu bank milik

pemerintah yang terbesar di Indonesia. Pada awalnya Bank Rakyat

Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei

Aria Wirjaatmadja dengan nama De Poerwokertosche Hulp en spaarbank

der Inlandsche Hoofden[1] atau "Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum

Priyayi Purwokerto", suatu lembaga keuangan yang melayani orang-orang

berkebangsaan indonesia  (pribumi). Lembaga tersebut berdiri tanggal 16

Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI.

g. Profil Bank Mutiara Tbk

Bank Mutiara adalah transformasi dari Bank Century yang diambil

alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada 2008. Pengambilalihan

perseroan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berdasarkan

keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan(KSSK) No. 04/KSSK.

03/2008 pada tanggal 21 November 2008 sebagai bagian dari langkah

penyelamatan kesehatan ekonomi nasional.

Setelah melakukan perubahan manajemen serta berbagai upaya

pemulihan dan penyehatan, rencananya bank ini akan dijual oleh Lembaga

Penjamin Simpanan dengan harga minimal Rp. 6,7 Triliun.

h. Profil Bank Internasional Indonesia

PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII) didirikan 15 Mei 1959.

Setelah mendapatkan ijin sebagai bank devisa pada 1988, BII mencatatkan

sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (sekarang Bursa

Efek Indonesia atau BEI) pada tahun 1989. Sejak menjadi perusahaan
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publik, BII telah tumbuh menjadi salah satu bank swasta terkemuka di

Indonesia.

Per 30 September 2013, sebesar 88,29% saham BII dimiliki oleh

Malayan Banking Berhad (Maybank), grup keuangan terbesar di Malaysia.

BII merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia dengan jaringan

internasional yang memiliki 422 cabang termasuk cabang Syariah dan

cabang luar negeri, 1.465 ATM termasuk CDM (Cash Deposit Machine)

BII di seluruh Indonesia, juga terkoneksi dengan lebih dari 20.000 ATM

yang tergabung dalam jaringan ATM PRIMA, ATM BERSAMA, ALTO,

CIRRUS, dan jaringan MEPS Malaysia, sekaligus terhubung dengan 3.500

ATM Maybank di Malaysia dan Singapura serta memiliki kantor luar

negeri di Mauritius dan Mumbai.

Per 30 September 2013, BII mengelola total simpanan nasabah

sebesar Rp96,5 triliun dan total aset sebesar Rp129,8 triliun. BII

menyediakan serangkaian jasa keuangan melalui kantor cabang, jaringan

ATM, phone banking, mobile banking dan internet banking. BII tercatat di

Bursa Efek Indonesia (BNII) dan aktif di sektor Perbankan Bisnis,

Perbankan Ritel dan Perbankan Global.

i. Profil Bank Mandiri Tbk

Bank Mandiri didirikan pada 2 Oktober 1998, sebagai bagian dari

program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah

Indonesia. Pada bulan Juli 1999, empat bank pemerintah -- yaitu Bank

Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia dan

Bank Pembangunan Indonesia -- dilebur menjadi Bank Mandiri, dimana

masing-masing bank tersebut memiliki peran yang tak terpisahkan dalam
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pembangunan perekonomian Indonesia. Sampai dengan hari ini, Bank

Mandiri meneruskan tradisi selama lebih dari 140 tahun memberikan

kontribusi dalam dunia perbankan dan perekonomian Indonesia.

j. Profil Bank Cimb Niaga

Bank CIMB Niaga berdiri pada tanggal 26 September 1955 dengan

nama Bank Niaga. Pada dekade awal berdirinya, fokus utama adalah pada

membangun nilai-nilai inti dan profesionalisme di bidang perbankan.

Sebagai hasilnya, Bank Niaga dikenal luas sebagai penyedia produk dan

layanan berkualitas yang terpercaya. Di tahun 1987, Bank Niaga

membedakan dirinya dari para pesaingnya di pasar domestic dengan

menjadi Bank yang pertama menawarkan nasabahnya layanan perbankan

melalui mesin ATM di Indonesia. Pencapaian ini dikenal luas sebagai

masuknya Indonesia ke dunia perbankan modern. Kepemimpinan Bank

dalam penerapan teknologi terkini semakin dikenal di tahun 1991 dengan

menjadi yang pertama memberikan nasabahnya layanan perbankan online.

Bank Niaga menjadi perusahaan terbuka di Bursa Efek Jakarta dan Bursa

Efek Surabaya (kini Bursa Efek Indonesia/BEI) pada tahun 1989.

Keputusan untuk menjadi perusahaan terbuka merupakan tonggak

bersejarah bagi Bank dengan meningkatkan akses pendanaan yang lebih

luas. Langkah ini menjadi katalis bagi pengembangan jaringan Bank di

seluruh pelosok negeri.

Pemerintah Republik Indonesia selama beberapa waktu pernah

menjadi pemegang saham mayoritas Bank CIMB Niaga saat terjadinya

krisis keuangan di akhir tahun 1990-an. Pada bulan November 2002,

Commerce Asset-Holding Berhad (CAHB), kini dikenal luas sebagai

CIMB Group Holdings Berhad (CIMB Group Holdings), mengakuisisi
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saham mayoritas Bank Niaga dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional

(BPPN). Di bulan Agustus 2007 seluruh kepemilikan saham berpindah

tangan ke CIMB Group sebagai bagian dari reorganisasi internal untuk

mengkonsolidasi kegiatan seluruh anak perusahaan CIMB Group dengan

platform universal banking.

Dalam transaksi terpisah, Khazanah yang merupakan pemilik

saham mayoritas CIMB Group Holdings mengakuisisi kepemilikan

mayoritas Lippo Bank pada tanggal 30 September 2005. Seluruh

kepemilikan saham ini berpindah tangan menjadi milik CIMB Group pada

tanggal 28 Oktober 2008 sebagai bagian dari reorganisasi internal yang

sama.

Sebagai pemilik saham pengendali dari Bank Niaga (melalui

CIMB Group) dan LippoBank, sejak tahun 2007 Khazanah memandang

penggabungan (merger) sebagai suatu upaya yang harus ditempuh agar

dapat mematuhi kebijakan Single Presence Policy (SPP) yang telah

ditetapkan oleh Bank Indonesia. Penggabungan ini merupakan merger

pertama di Indonesia terkait dengan kebijakan SPP. Pada bulan Mei 2008,

nama Bank Niaga berubah menjadi Bank CIMB Niaga. Kesepakatan

Rencana Penggabungan Bank CIMB Niaga dan LippoBank telah

ditandatangani pada bulan Juni 2008, yang dilanjutkan dengan

Permohonan Persetujuan Rencana Penggabungan dari Bank Indonesia dan

penerbitan Pemberitahuan Surat Persetujuan Penggabungan oleh

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bulan Oktober 2008.

LippoBank secara resmi bergabung ke dalam Bank CIMB Niaga pada
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tanggal 1 November 2008 (Legal Day 1 atau LD1) yang diikuti dengan

pengenalan logo baru kepada masyarakat luas. Bergabungnya LippoBank

ke dalam Bank CIMB Niaga merupakan sebuah lompatan besar di sektor

perbankan Asia Tenggara.

k. Profil Bank Permata Tbk

Bank Permata merupakan salah satu bank swasta nasional di

Indonesia. Tahun 2004 Standard Chartered Bank dan PT Astra

Internasional Tbk mengambilalih PermataBank dan memulai transformasi

besar-besaran di dalam organisasi. PermataBank memiliki visi menjadi

pelopor dalam memberikan solusi finansial yang inovatif. Melayani sekitar

2 juta nasabah di 59 kota di Indonesia, per Oktober 2013 tercatat

PermataBank memiliki 308 cabang (15 Cabang Syariah & 293 Cabang

Konvensional), 20 Cabang Bergerak (Mobile Branch), 3 Payment Point,

888 ATM dengan akses di lebih dari 50.000 ATM (VisaPlus, Visa

Electron, MasterCard, Alto, ATM Bersama dan ATM Prima) dan jutaan

ATM di seluruh dunia yang terhubung dengan jaringan Visa, Mastercard,

Cirrus. Direktur Utamanya saat ini adalah David Martin Fletcher.

Pengakuan terkini atas pencapaian PermataBank adalah 12 Penghargaan

dari Asiamoney 2013 untuk Cash Management dan Foreign Exchange

Products and Services; empat penghargaan International Business Awards

(Stevie Award) atas kampanye kehumasan dan pemasaran tahunan; Bank

dengan SMS Banking dan ATM Terbaik dalam Banking Service

Excellence 2012-2013 dan peringkat ketiga Best Overall Performance

serta peringkat teratas PermataBank Syariah dalam layanan prima terbaik
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tiga kali berturut-turut, Gold Award untuk Priority Banking dalam Service

Quality Award 2013, Bank Syariah terbaik dengan asset >500 Miliar dari

Karim Award 2013.

l. Profil Bank Victoria Internasional Tbk

1992

PT. Bank Victoria International didirikan di Jakarta.

1994

PT. Bank Victoria International memperoleh ijin dari Menteri Keuangan

Republik Indonesia untuk beroperasi sebagai Bank Umum dan mulai

beroperasi secara komersil.

1997

PT. Bank Victoria International memperoleh ijin dari Bank Indonesia

sebagai Pedagang Valuta Asing.

2007

Bank menerbitkan Obligasi II dan Obligasi Subordinasi I Baru, masing-

masing berjumlah Rp 200 miliar dan Bank telah mengakuisisi Bank

Swaguna sebagai entitas anak PT Bank Victoria International Tbk. dan

melakukan penyetoran modal untuk meningkatkan modal Bank Swaguna

sehingga sesuai dengan persyaratan minimum permodalan Bank

menurut Arsitektur Perbankan Indonesia (API), dan mempersiapkan

konversi Bank Swaguna sebagai Bank Victoria Syariah sehingga dapat

resmi beroperasi pada tahun 2010.
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2008

Bank melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) IV sebesar Rp 116,75

miliar yang disertai dengan penerbitan Waran Seri V sebesar Rp 66,97

miliar.

2010

Untuk mendukung Arsitektur Perbankan Indonesia (API), pada 1 April

2010 Bank Swaguna secara resmi dikonversi menjadi Bank Victoria

Syariah.

2011

Pada tahun 2011, Bank telah melaksanakan right issue sebesar Rp195

miliar, exercise warran sebesar Rp 8 miliar dan pemupukan laba bersih

Perusahaan sebesar Rp 239 miliar.

2012

Bank menerbitkan Obligasi Bank Victoria III Tahun 2012 dengan Tingkat

Bunga Tetap dan Obligasi Subordinasi Bank Victoria II Tahun 2012

dengan Tingkat Bunga Tetap, masing-masing sebesar Rp 200 miliar untuk

Obligasi Bank Victoria III dan Rp 300 miliar untuk Obligasi Subordinasii

Bank Victoria II.

m. Profil Bank OCBC NISP

Bank OCBC NISP (sebelumnya dikenal dengan nama Bank NISP)

merupakan bank tertua keempat di Indonesia, yang didirikan pada tanggal

4 April 1941 di Bandung dengan nama NV Nederlandsch Indische Spaar

En Deposito Bank.
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Bank OCBC NISP kemudian berkembang menjadi bank yang solid

dan handal, terutama melayani segmen Usaha Kecil dan Menengah

(UKM). Bank OCBC NISP resmi menjadi bank komersial pada tahun

1967, bank devisa pada tahun 1990 dan menjadi perusahaan publik di

Bursa Efek Indonesia pada tahun 1994.

Pada akhir tahun 1990-an, Bank OCBC NISP berhasil melewati

krisis keuangan Asia dan jatuhnya sektor perbankan di Indonesia, tanpa

dukungan obligasi rekapitalisasi pemerintah. Bank OCBC NISP pada saat

itu menjadi salah satu bank di Indonesia yang melanjutkan penyaluran

kreditnya segera setelah krisis. Inisiatif ini memungkinkan Bank mencatat

pertumbuhan yang tinggi.

Reputasi Bank OCBC NISP yang baik di industrinya dan

pertumbuhannya yang menjanjikan, telah menarik perhatian International

Finance Corporation (IFC), bagian dari Grup Bank Dunia, yang kemudian

menjadi pemegang saham pada tahun 2001 - 2010 dan dari OCBC Bank-

Singapura yang kemudian menjadi pemegang saham Bank OCBC NISP

dan akhirnya menjadi pemegang saham pengendali melalui serangkaian

akuisisi dan penawaran tender sejak tahun 2004. OCBC Bank-Singapura

saat ini memiliki saham sebesar 85.06% di Bank OCBC NISP.

Dengan dukungan dari OCBC Bank-Singapura, Bank OCBC NISP telah

menetapkan program yang agresif untuk memperkuat infrastruktur,

termasuk sumber daya manusia, teknologi informasi dan jaringan kantor.

Program ini yang kemudian memicu kepindahan kantor pusat ke OCBC
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NISP Tower di pusat Jakarta, yang memungkinkan Bank OCBC NISP

memiliki akses langsung ke pusat bisnis di Indonesia.

Bank OCBC NISP saat ini memiliki lebih dari 6.000 karyawan

yang memiliki motivasi tinggi untuk melayani nasabah di 380 kantor yang

meliputi 76 kota di Indonesia. Profil pemegang saham pengendali:

OCBC Bank Singapura merupakan bank lokal tertua di Singapura, dengan

jaringan, kantor perwakilan serta perusahaan afiliasi di 15 negara dan

teritori termasuk Singapura, Malaysia, Indonesia, Cina, Hong Kong,

Brunei, Jepang, Australia, Inggris dan Amerika. Anak perusahaan OCBC

Bank, Great Eastern Holding, adalah grup asuransi terbesar di Singapura

dan Malaysia dalam hal aset dan pangsa pasar. Sedangkan anak

perusahaan yang bergerak di bidang manajemen aset, Lion Global

Investors, adalah salah satu perusahaan manajemen investasi swasta

terbesar di Asia Tenggara. Informasi selengkapnya dapat diakses

di www.ocbc.com

n. Profil Bank Mega Tbk

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 relokasi 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
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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. Dengan demikian sebagian saham PT. Bank Mega

dimiliki oleh publik dan berubah namanya menjadi PT. Bank Mega Tbk.

Pada saat krisis ekonomi, Bank Mega mencuat sebagai salah satu

bank yang tidak terpengaruh oleh krisis dan tumbuh terus tanpa bantuan

pemerintah bersama-sama dengan Citibank, Deutche Bank dan HSBC.

PT. Bank Mega Tbk. dengan semboyan "Mega Tujuan Anda"

tumbuh dengan pesat dan terkendali serta menjadi lembaga keuangan

ternama yang mampu disejajarkan dengan bank-bank terkemuka di Asia

Pasifik dan telah mendapatkan berbagai penghargaan dan prestasi baik di

tingkat nasional, regional maupun internasional. Dalam upaya

mewujudkan kinerja sesuai dengan nama yang disandangnya, PT. Bank

Mega Tbk. berpegang pada azas profesionalisme, keterbukaan dan kehati-

hatian dengan struktur permodalan yang kuat serta produk dan fasilitas

perbankan terkini.

o. Profil Bank Nusantara Parahyangan

PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk (dahulu PT Bank Pasar

Karya Parahyangan) (BBNP) didirikan 18 Januari 1972. Kantor pusat

Bank beralamat di Jalan. Ir. H. Juanda No. 95 Bandung. Pada saat ini

BBNP memiliki 16 kantor cabang, 48 cabang pembantu dan Kantor Kas, 7

Kantor Payment Point serta 1 Mobil Kas Keliling.
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Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan

Bank adalah menjalankan kegiatan umum perbankan.

Pada tanggal 14 Desember 2000, Perusahaan memperoleh

pernyataan efektif dari Bapepam-LK untuk melakukan Penawaran

Umum Perdana Saham (IPO) Perusahaan kepada masyarakat sebanyak

50.000.000 dengan nilai nominal Rp500,- per saham dengan harga

penawaran Rp525,- per saham, dan disertai 20.000.000 Waran seri I dan

periode pelaksanaan mulai dari 10 Juli 2001 sampai dengan 09 Januari

2004 dengan harga pelaksanaan sebesar Rp600,- per saham. Saham dan

Waran Seri I tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada

tanggal 10 Januari 2001.

p. Profil Bank Danamon Indonesia Tbk

PT Bank Danamon Indonesia Tbk. didirikan pada 1956. Nama

Bank Danamon berasal dari kata “dana moneter” dan pertama kali

digunakan pada 1976, ketika perusahaan berubah nama dari Bank Kopra.

Pada 1988, Bank Indonesia meluncurkan paket reformasi

perbankan yang dikenal dengan “Paket Oktober 1988” atau PAKTO 88.

Tujuan utama PAKTO 88 adalah untuk membangun kompetisi dalam

sektor perbankan dengan memberikan kemudahan persyaratan, termasuk

liberalisasi peraturan tentang pendirian bank swasta domestik baru dan

bank joint-venture. Sebagai hasil dari reformasi ini, Bank Danamon

menjadi salah satu bank valuta asing pertama di Indonesia, dan menjadi

perusahan publik yang tercatat di Bursa Efek Jakarta.



21

Saat ini, “Danamon” adalah salah satu institusi keuangan terbesar

di Indonesia dari jumlah pegawai – sekitar 72,000 (termasuk karyawan

anak perusahaan) pada Desember 2012 - yang berfokus untuk

merealisasikan visinya: “Kita peduli dan membantu jutaan orang mencapai

kesejahteraan.”

Dalam mewujudkan visi ini, Danamon telah bertekad untuk

menjadi “Lembaga Keuangan Terkemuka di Indonesia” yang

keberadaanya diperhitungkan. Danamon bertujuan mencapai posisi ini

dengan menjadi organisasi yang berpusat pada nasabah; yang melayani

semua segmen, dengan menawarkan nilai yang unik untuk masing-masing

segmen; berdasarkan keunggulan penjualan dan pelayanan, dengan

didukung oleh teknologi kelas dunia. Sejalan dengan upaya ini, Danamon

beraspirasi menjadi perusahaan pilihan untuk berkarya dan dihormati oleh

semua pihak pemangku kepentingan, sementara memegang teguh kelima

nilai perusahaan yaitu: peduli, jujur, mengupayakan yang terbaik,

kerjasama, dan profesionalisme yang disiplin.

q. Profil Bank Sinarmas Tbk

Pada tahun 2005 PT. Sinar Mas Multiartha, Tbk yang

merupakan Kelompok Usaha Sinar Mas yang berada di bawah kelompok

usaha Financial Services mengambil alih PT. Bank Shinta Indonesia yang

didirikan pada tahun 1989 yang memulai operasionalnya sejak Maret

1990. PT. Bank Shinta Indonesia mengalami perubahan nama menjadi

Bank Sinarmas pada Desember 2006.



22

Sebagai upaya untuk memenuhi arahan Bank Indonesia yaitu agar

bank-bank umum segera menjadi perusahaan Go Public sehingga sebagian

sahamnya dapat dimiliki oleh masyarakat umum, maka pada tahun 2010

setelah mendapatkan pernyataan efektif dari otoritas yang berwenang,

tepatnya pada tanggal 13 Desember Bank Sinarmas mencatatkan saham

perdananya di Bursa Efek Indonesia sehingga meningkatkan struktur

permodalan sebesar Rp. 160 miliar, dari sebelumnya Rp. 568 miliar

menjadi Rp. 728 miliar.

Minat Masyarakat untuk memiliki Saham Bank Sinarmas cukup

tinggi, hal ini dikarenakan oleh pertumbuhan usaha yang cukup

menggembirakan dan cukup signifikan, hal ini dapat dilihat pada total aset

pada akhir Desember 2010 sebesar 11,2 triliun, jaringan kantor bertambah

menjadi 110 Kantor yang tersebar hampir di seluruh propinsi di Indonesia

dan telah terhubung secara real time on-line dan teknologi informasi

perbankan yang telah dicapai.

Sebagai bank swasta nasional, Bank Sinarmas secara konsisten

mengembangkan pangsa pasarnya ditengah tantangan pasar yang sedang

berkembang di Indonesia. Usaha dan inisitatif diperlukan untuk memenuhi

kebutuhan para nasabah dan masyarakat, maka kegiatan usaha yang

awalnya pada pasar pembiayaan usaha kecil, menengah dan mikro

berkembang pada pembiayaan konsumer dan komersial.

Tuntutan fasilitas teknologi informasi yang serba canggih di masa

kini dan masa depan menjadi tantangan perbankan untuk menyediakan
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layanan terbaik kepada masyarakat. Oleh karena itu tahun 2007 Bank

Sinarmas memfasilitasi teknologi perbankan terintegrasi yang tidak

terbatas ruang dan waktu yakni Phone Banking, Internet Banking, dan

Automatic Teller Machine (ATM). Keperluan di bidang IT ini dari waktu

ke waktu terus dikembangkan seiring dengan keperluan bisnis.

Bank Sinarmas melangkah maju mengembangkan diri secara

berkesinambungan dengan semangat dan komitmen yang tinggi dari

pemegang saham, pengurus dan karyawan Bank untuk meningkatkan mutu

pelayanan dengan standar yang paling tinggi kepada para nasabah dan

disertai dengan struktur keuangan yang kuat maka akan menjadikan Bank

Sinarmas sebagai Bank Terkemuka di Indonesia.

r. Profil Bank Ekonomi Raharja Tbk

PT Bank Ekonomi Raharja, Tbk. didirikan pada tanggal 15 Mei

1989 dengan nama awal PT Bank Mitra Raharja. Pada tahun yang sama di

bulan September, namanya diubah menjadi PT Bank Ekonomi Raharja

yang kemudian lebih dikenal sebagai Bank Ekonomi. Setelah memperoleh

izin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 12 Februari

1990, Bank Ekonomi mulai beroperasi secara komersial sebagai bank

umum pada 8 Maret 1990. Dua tahun kemudian, tepatnya 16 September

1992, status Bank Ekonomi berubah menjadi bank devisa.

Bank Ekonomi adalah perusahaan publik yang telah mencatatkan

sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Sejak 22 Mei 2009, Bank Ekonomi

menjadi bagian dari grup institusi keuangan internasional, HSBC Holdings
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Plc., melalui anak perusahaannya, HSBC Asia Pacific Holdings (UK)

Limited. Grup HSBC mengambil alih 88,89% saham Bank Ekonomi dan

kemudian melalui penawaran tender, kepemilikannya meningkat menjadi

98,96%. Grup HSBC sendiri memiliki lebih dari 7200 kantor di 85 negara

dan teritori dengan total aset US$2.556 miliar (tertanggal 31 Desember

2011), menjadikannya sebagai salah satu institusi perbankan dan layanan

keuangan internasional terbesar di dunia.

Sampai 31 Maret 2012, Bank Ekonomi memiliki lebih dari 2.500

karyawan, yang tersebar di 97 kantor di 28 kota di berbagai wilayah

Indonesia, yaitu: Jakarta, Bekasi, Tangerang, Bogor, Bandung, Cirebon,

Semarang, Solo, Kudus, Yogyakarta, Surabaya, Sidoarjo, Malang,

Denpasar, Medan, Rantau Prapat, Batam, Jambi, Pekanbaru, Palembang,

Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Makassar, Manado, Banjarmasin,

Balikpapan, Samarinda dan Pontianak.
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