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BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah

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 pembangunan

perekonomian Indonesia. Sampai dengan hari ini, Bank Mandiri meneruskan

tradisi selama lebih dari 140 tahun memberikan kontribusi dalam dunia

perbankan dan perekonomian Indonesia.1

Tantangan ke depan yang semakin kompleks dan kebutuhan untuk terus

meningkatkan kinerja secara berkesinambungan serta memberikan kualitas

layanan terbaik kepada nasabah membuat Bank Mandiri perlu melakukan

transformasi bisnis dan pengelolaan organisasi secara berkelanjutan. Untuk

itu, Bank Mandiri telah mencanangkan transformasi Tahap III 2015-2020.

Visi jangka panjang Bank Mandiri adalah “To be The Best Bank in ASEAN by

2020”, atau menjadi Bank terbaik di ASEAN tahun 2020. Rumusan visi

tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1 www.bankmandiri.co.id, diakses tanggal pada tanggal 29 Februari 2019 pukul 11.00

http://www.bankmandiri.co.id,
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 Bank Mandiri bertekad menjadi institusi keuangan terbaik di ASEAN,

dalam segi pelayanan, produk, dan imbal hasil kepada pemegang

saham, serta manfaat yang diterima oleh masyarakat secara luas.

Keunggulan ini dicapai dengan menyediakan layanan jasa dan

produk yang terintegrasi, solusi keuangan yang didasari oleh

pemahaman sektor industri yang mendalam dengan ditopang

kemajuan teknologi, kualitas manusia dan sinergi bisnis hingga ke

perusahaan anak.

 Menjadi kebanggaan negeri dan setiap insan yang bekerja di Bank

Mandiri memiliki tanggung jawab yang harus direalisasikan melalui

pengelolaan manajemen dan tata kelola perusahaan yang baik.

 Dengan sasaran mencapai kapitalisasi pasar USD55 miliar dan Return

on Equity 23%-27% pada tahun 2020, Bank Mandiri bertekad

menjadi ikon perbankan Indonesia di ASEAN.

Untuk mencapai visi tersebut, strategi pertumbuhan Bank Mandiri ke

depan akan difokuskan pada 3 (tiga) area utama sebagai berikut:

 Memperkuat leadership di segmen wholesale dengan melakukan

pendalaman relationship dengan nasabah. Strategi ini bertujuan agar

Bank Mandiri dapat meningkatkan share of wallet dan rasio crosssell

revenue dari nasabah wholesale Mandiri, melalui penyediaan solusi

produk wholesale yang terintegrasi, solusi yang berbasis ekspertis di

sektor usaha nasabah, dan berperan aktif mendukung aktivitas
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nasabah Mandiri yang melakukan ekspansi bisnis ke negara lain

dengan penyediaan solusi yang bersifat crossborder.

 Menjadi Bank pilihan nasabah di segmen retail, dengan akselerasi

bisnis di segmen-segmen utama yang menjadi pendorong utama

pertumbuhan bisnis Bank Mandiri, yaitu: (-) Di segmen mikro, Bank

Mandiri ingin menjadi penantang terkuat di pasar, melalui kemudahan

akses nasabah mikro ke jaringan distribusi Bank Mandiri. (-) Di

segmen Small Medium Enterprise (SME), Bank Mandiri ingin

menjadi Bank Utama pilihan nasabah SME, melalui penetrasi dan

akuisisi nasabah yang difokuskan pada sektor-sektor potensial, untuk

memenuhi seluruh kebutuhan nasabah SME. (-) Sedangkan di segmen

Individual, Bank Mandiri fokus pada membangun kepemimpinan

melalui penawaran produk consumer yang lengkap dan berdaya saing,

memiliki inovasi untuk memperkuat dominasi di retail payment.

 Mengintegrasikan bisnis di semua segmen yang ada di Bank Mandiri,

termasuk dengan Perusahaan Anak. Melalui strategi ini, Bank

Mandiri ingin mendorong budaya cross-sell, baik antar unit kerja

yang menangani segmen wholesale dan retail, termasuk dengan

perusahaan anak, serta mendorong regionalisasi bisnis dan

mengoptimalkan jaringan distribusi di wilayah.

Ketiga area fokus tersebut juga akan didukung dengan penguatan

organisasi untuk memberikan solusi layanan terpadu, peningkatan

infrastruktur (kantor cabang, IT, operations, risk management) serta

penguatan sumber daya manusia.
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2.2 Visi Misi Perusahaan

2.2.1 Visi Perusahaan

Menjadi Lembaga Keuangan Indonesia yang paling dikagumi dan selalu

progresif.

2.2.2 Misi Perusahaan

1. Berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pasar

2. Mengembngkan sumber daya manusia profesional

3. Memberi keuntungan yang maksimal bagi stakeholder

4. Melaksanakan manajemen terbuka

5. Peduli terhadap kepentingan masyarakat dan lingkungan

2.3 Bidang Usaha/Kegiatan Utama Perusahaan

Adapun kegiatan utama Bank Mandiri KCP. Wr. Supratman terutama bagian

Credit Operation yaitu

1. Penilaian Agunan

2. Perjanjian kredit

3. Asuransi

Dalam melaksanakan kerja praktek (KP), penulis ditempatkan pada bagian

administrasi yang juga menjadi pekerjaan tetap sebagai karyawan Bank

Mandiri Wr. Supratman Bandar Lampung menjabat sebagai Administrator

Dokumen Legal.
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2.4 Struktur Organisasi

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Bank Mandiri


