
BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

4.1 Sejarah Perusahaan

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk didirikan pada 24 Rabius Tsani 1412 H

atau 1 Nopember 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan

Pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasinya pada 27 Syawwal 1412

H atau 1 Mei 1992. Dengan dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan

Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim, pendirian Bank

Muamalat juga menerima dukungan masyarakat, terbukti dari komitmen

pembelian saham Perseroan senilai Rp 84 miliar pada saat penandatanganan akta

pendirian Perseroan. Selanjutnya, pada acara silaturahmi peringatan pendirian

tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa

Barat yang turut menanam modal senilai Rp 106 miliar.

Pada tanggal 27 Oktober 1994, Bank Muamalat berhasil menyandang

predikat sebagai Bank Devisa yang semakin memperkokoh posisi perseroan

sebagai Bank Syari’ah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa

maupun produk yang terus dikembangkan. Pada saat Indonesia dilanda krisis

moneter, sektor Perbankan Nasional tergulung oleh kredit macet di segmen

korporasi. Bank Muamalat pun terimbas dampak krisis. Pada tahun 1998,

Perseroan mencatat rugi sebesar Rp 105 miliar.



Dalam upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat mencari

pemodal yang potensial, dan ditanggapi secara positif oleh Islamic Development

Bank (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 21

Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat.

Oleh karenanya, kurun waktu antara tahun 1999 sampai 2002 merupakan masa-

masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Muamalat karena

berhasil membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba dari upaya dan dedikasi

setiap Pegawai Muamalat, ditunjang oleh kepemipinan yang kuat, strategi

pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan Perbankan

Syari’ah secara murni.

Diawali dari pengangkatan kepengurusan baru dimana seluruh anggota

Direksi diangkat dari dalam tubuh Muamalat, Bank Muamalat kemudian

menggelar rencana kerja lima tahun dengan penekanan pada:

1. Restrupegawairisasi asset dan program efisiensi.

2. Tidak mengandalkan setoran modal tambahan dari para pemegang

saham.

3. Tidak melakukan PHK satu pun terhadap Sumber Daya Insani yang ada,

dan dalam hal pemangkasan biaya, tidak memotong hak Pegawai

Muamalat sedikit pun.

4. Pemulihan kepercayaan dan rasa percaya diri Pegawai Muamalat menjadi

prioritas utama di tahun pertama kepengurusan Direksi baru.



5. Peletakan landasan usaha baru dengan menegakkan disiplin kerja

Muamalatmenjadi agenda utama di tahun kedua, dan

6. Pembangunan tonggak-tonggak usaha dengan menciptakan serta

menumbuhkan peluang usaha

Saat ini Bank Mumalat memberikan layanan bagi lebih dari 2,5 juta

nasabah melalui 275 gerai yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Jaringan

BMI didukung oleh aliansi melalui lebih dari 4000 Kantor Pos Online/SOPP

di seluruh Indonesia, 32.000 ATM, serta 95.000 merchant debet. BMI saat ini

juga merupakan satu-satunya bank syariah yang telah membuka cabang luar

negeri, yaitu di Kuala Lumpur, Malaysia.

Untuk meningkatkan aksesibilitas nasabah di Malaysia, kerjasama

dijalankan dengan jaringan Malaysia Electronic Payment System (MEPS)

sehingga layanan BMI dapat diakses di lebih dari 2000 ATM di Malaysia.

Sebagai Bank Pertama Murni Syariah, bank muamalat berkomitmen untuk

menghadirkan layanan perbankan yang tidak hanya comply terhadap syariah,

namun juga kompetitif dan aksesibel bagi masyarakat hingga pelosok

nusantara.

Komitmen tersebut diapresiasi oleh pemerintah, media massa, lembaga

nasional dan internasional serta masyarakat luas melalui lebih dari 70 award

bergengsi yang diterima oleh BMI dalam 5 tahun Terakhir. Penghargaan yang

diterima antara lain sebagai Best Islamic Bank in Indonesia 2009 oleh Islamic

Finance News (Kuala Lumpur), sebagai Best Islamic Financial Institution in



Indonesia 2009 oleh Global Finance (New York) serta sebagai The Best

Islamic Finance House in Indonesia 2009 oleh Alpha South East Asia (Hong

Kong).

4.2 Visi dan Misi Bank Muamlat Indonesia

1. Visi

Menjadi Bank Syari’ah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual,

dikagumi di pasar rasional.

2. Misi

Menjadi role model Lembaga Keuangan Syari’ah dunia dengan penekanan

pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan orientasi

investasi yang inovatif untuk memaksimumkan nilai kepada stakeholder.

4.3 Tujuan Berdiri Bank Muamalat Indonesia

1. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia,

sehingga semakin berkurang kesenjangan sosial ekonomi, dan dengan

demikian akan melestarikan pembangunan nasional, antara lain melalui:

a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan usaha

b. Meningkatkan kesempatan kerja

c. Meningkatkan penghasilan masyarakat banyak

2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan terutama

dalam bidang ekonomi keuangan, yang selama ini masih cukup banyak



masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank karena masih

menganggap bahwa bunga bank itu riba.

3. Mengembangkan lembaga bank dan sistem Perbankan yang sehat

berdasarkan efisiensi dan keadilan, mampu meningkatkan partisipasi

masyarakat sehingga menggalakkan usaha-usaha ekonomi rakyat antara

lain memperluas jaringan lembaga Perbankan ke daerah-daerah terpencil.

4. Mendidik dan membimbing masyarakat untuk berpikir secara ekonomi,

berperilaku bisnis dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

4.4 Produk Bank Muamalat Indonesia

4.4.1 Tabungan Muamalat shar-E Reguler

Tabungan syariah dalam mata uang rupiah yang akan meringankan

transaksi dan memberikan akses yang mudah, serta manfaat yang luas. Memiliki

fitur unggulan gratis tarik tunai di seluruh ATM Muamalat, ATM BCA/ Prima,

dan ATM Bersama untuk saldo minimum Rp 5.000.000 setelah transaksi. Para

nasabah juga akan mendapatkan fasilitas transaksi belanja dengan Debit BCA

bagi pemegang Shar-E regular di seluruh EDC merchant BCA/PrimaDebit bagi

pemegang Shar-E regular di seluruh EDC merchant BCA/ Prima. Kesemua

manfaat dan fasilitas tersebut dapat diperoleh dengan hanya menngeluarkan biaya

Rp. 100.000,- untuk setoran awal ketika membuka tabungan.



4.4.2 Tabungan Muamalat share – E gold

Tabungan Share-E gold ini memiliki banyak keunggulan dibandingkan

tabungan share-E reguler diantaranya :

1. Akses transaksi yang lebih luas di seluruh jaringan ATM Plus dan EDC

berlogo VISA di seluruh dunia

2. Bebas biaya transaksi Debit di seluruh merchant VISA di seluruh dunia

3. Keamanan transaksi yang lebih terjamin berkat adanya elemen chip-based

pada kartu

4. Limit transaksi setaraf VISA Gold dengan biaya rekening dan biaya kartu

yang lebih ringan

5. Transfer gratis antar rekening Bank Muamalat di semua layanan (kecuali

di ATM BCA/ Prima, ATM Bersama) dan

6. Kesemua kemudahan dan fitur unggulan tersebut dapat diperoleh dengan

melakukan setoran awal sebesar Rp. 250.000,-

4.4.3 Tabungan Haji Arafah

Merupakan tabungan yang dimaksudkan untuk mewujudkan niat nasabah

untuk menunaikan ibadah haji. Produk ini akan membantu nasabah untuk

merencanakan ibadah haji sesuai dengan kemampuan keuangan dan waktu

pelaksanaan yang diinginkan. Dengan fasilitas asuransi jiwa, Insya Allah

pelaksanaan ibadah haji tetap terjamin.



Dengan keistimewaan tersebut, nasabah Tabungan Arafah bisa memilih

jadwal waktu keberangkatannya sendiri dengan setoran tetap tiap bulan,

keberangkatan nasabah terjamin dengan asuransi jiwa, apabila penabung

meninggal dunia, maka ahli waris otomatis dapat berangkat. Tabungan haji

Arafah juga menjamin nasabah untuk memperoleh porsi keberangkatan sesuai

dengan ketentuan Departemen Agama. Tabungan haji Arafah memberikan

keamanan lahir batin karena dana yang disimpan akan dikelola secara Syari’ah.

Nasabah yang ingin menikmati kemudahan dan fasilitas tabungan ini dapat

melakukan setoran awal sebesar Rp. 1.500.000,-.

4.4.4 Tabungan Muamalat Umroh

Tabungan Muamalat Umroh adalah tabungan berencana dalam mata uang

rupiah yang akan membantu Anda mewujudkan impian untuk berangkat

beribadah Umroh. Diperuntukkan untuk perorangan dengan usia 18 tahun ke atas.

Tabungan ini memliki beberapa fitur unggulan yaitu gratis asuransi jiwa, bagi

hasil yang optimal, gratis biaya administrasi, gratis biaya penutupan rekening

(apabila sesuai dengan jangka waktu penempatan dana yang telah disepakati)

daqan gratis biaya autodebet setoran bulanan.

4.4.5 Deposito Mudharabah

Merupakan jenis investasi bagi nasabah perorangan dan Badan Hukum

dengan bagi hasil yang menarik. Simpanan dana masyarakat akan dikelola melalui

pembiayaan kepada sektor riil yang halal dan baik saja, sehingga memberikan



bagi hasil yang halal. Tersedia dalam jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan. Biaya

minumum pembukaan adalah sebesar Rp.5.000.000,-.

4.4.6 Deposito Fulinves

Merupakan Deposito syariah dalam mata uang Rupiah dan US Dollar yang

fleksibel dan memberikan hasil investasi yang optimal serta perlindungan asuransi

jiwa gratis dengan jangka waktu 6 dan 12 bulan dengan nilai nominal minimal

US$ 2.500 dengan fasilitas asuransi jiwa yang dapat dipergunakan sebagai

jaminan pembiayaan atau untuk referensi Bank Muamalat. Nasabah memperoleh

bagi hasil yang menarik tiap bulan.

4.4.7 Giro Muamalat Attijary iB

Produk giro berbasis akad wadiah yang memberikan kemudahan dan

kenyamanan dalam bertransaksi. Merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan

transaksi bisnis Nasabah perorangan maupun non-perorangan yang didukung oleh

fasilitas Cash Managagement. Benefit yang akan diperoleh oleh nasabah

diantaranya adalah :

1. Kemudahan bertransaksi. Produk ini menyediakan fleksibilitas bagi

nasabah

2. Bebas biaya administrasi bulanan

3. Tersedia dalam 3 jenis mata uang: IDR, USD, SGD

4. Fasilitas kartu ATM reguler untuk nasabah perorangan

5. Setoran awal adalah IDR 1.000.000 / USD 100 / SGD 100



4.4.8 Dana Pensiun Muamalat

Dana Pensiun Muamalat dapat diikuti oleh mereka yang berusia minimal

18 tahun, atau sudah menikah, dan pilihan usia pensiun 45-65 tahun dengan iuran

sangat terjangkau, yaitu minimal Rp 20.000 per bulan dan pembayarannya dapat

didebet secara otomatis dari rekening Bank Muamalat atau dapat ditransfer dari

Bank lain. Peserta juga dapat mengikuti program WASIAT UMMAT, dimana

selama masa kepesertaan, peserta dilindungi asuransi jiwa sebesar nilai tertentu

dengan premi tertentu. Dengan asuransi ini, keluarga peserta akan memperoleh

dana pensiun sebesar yang diproyeksikan sejak awal jika peserta meninggal dunia

sebelum memasuki masa pensiun.

4.4.9 Jasa Layanan

a. ATM

Layanan ATM 24 jam yang memudahkan nassabah melakukan

penarikan dana tunai, pemindahbukuan antara rekening, pemeriksaan

saldo, pembayaran Zakat, Infaq, Sedekah (hanya pada ATM Muamalat),

dan tagihan telepon. Untuk penarikan tunai, kartu Muamalat dapat diakses

di 8.888 ATM di seluruh Indonesia, terdiri atas mesin ATM Muamalat,

ATM BCA/PRIMA dan ATM Bersama, yang bebas biaya penarikan tunai.

Kartu Muamalat juga dapat dipakai untuk bertransaksi di 18.000 lebih

Merchant Debit BCA/PRIMA. Untuk ATM Bersama dan BCA/PRIMA,

saat ini sudah dapat dilakukan transfer antara Bank.



b. Sala Muamalat

Merupakan layanan Phone Banking 24 jam dan call center yang

memberikan kemudahan bagi nasabah, setiap saat dan di manapun nasabah

berada untuk memperoleh informasi mengenai produk, saldo dan

informasi transaksi, transfer antara rekening, serta mengubah PIN.

c. Pembayaran Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS)

Jasa yang memudahkan nasabah dalam membayar ZIS, baik ke

lembaga pengelola ZIS Bank Muamalat maupun ke lembaga-lembaga ZIS

lainnya yang bekerjasama dengan Bank Muamalat, melalui Phone

Banking dan ATM Muamalat di seluruh cabang Bank Muamalat.

d. Jasa-Jasa lain

Bank Muamalat juga menyediakan jasa-jasa Perbankan lainnya kepada

masyarakat luas, seperti transfer, collection, standing instruction, Bank

draft, referensi Bank.



4.5 Struktur Organisasi

Tabel IV.1

Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia

Sumber : Bank Muamalat Indonesia


