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BAB IV 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

4.1   Sejarah Bursa Efek Indonesia 

Secara historis, pasar modal telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka. 

Pasar modal atau bursa efek telah hadir sejak zaman colonial Belanda dan 

tepatnya pada 14 Desember 1912 di Batavia. Pasar modal ketika itu didirikan oleh 

pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah colonial atau VOC. 

Meskipun sudah ada sejak tahun  1912 perkembangan dan pertumbuhan pasar 

modal tidak berjalan seperti yang diharapkan. Pada tahun 1977 Pemerintah 

Republik Indonesia mengaktifkan kembali pasar modal dan beberapa tahun 

kemudian pasar modal mengalami pertumbuhan seiring dengan berbagai intsentif 

dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah. Bursa Efek adalah pihak yang 

menyelenggarakan dan menyediakan system dan atau sarana untuk 

mempertemukan penawaran jual beli Efek (Surat berharga yaitu surat pengakuan 

utang, surat berharga komersial saham, obligasi, tanda bukti utang) di antara 

mereka. 

Pada bulan Juli 2000 Bursa Efek Jakarta merupakan perdagangan tanpa 

warkat (ckripess tranding) dengan tujuan untuk meningkatkan likuiditas pasar dan 

menghindari peristiwa saham hilang dan pemalsuan saham, serta untuk 

mempercepat proses penyelesaian transaksi. Pada tahun 2002 Bursa Efek Jakarta 

mulai mengaplikasikan system perdagangan jarak jauh ( remote trading). Tahun 

2007 peggabungan Bursa efek Surabaya (BES) ke Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan 

berubah nama menjadi Bursa Efek Indoneisa. 
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Pada tanggal 2 Maret 2009 Bursa Efek Indonesia menluncurkan sistem 

perdagangan baru yakni Jakarta Automated Trading System Next Generation 

(JATS Next-G), yang merupakan pengganti system JATS yang beroperasi sejak 

Mei 1995. 

Bursa Efek Indonesia selalu mengembangkandiri dan siap berkompetisi 

dengan bursa-bursa dunia lainnya, dengan memperhatikan tingkat risiko yang 

terkendali, instrumeny perdagangan yang legkap, system yang handal dan tingkat 

likuiditas yang tinggi. Hal ini tercermin dengan keberhasilan BEI untuk kedua 

kalinya mendapatkan penghargaan sebagai “The Best Stock Exchange of the Year 

2010 in Southeats Asia” 

4.2 Sejarah SingkatProfil Perusahaan Sampel 

1. PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk 

PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk didirikan pada tahun 

1981 dan berpusat di Muara Enim, Sumatera Selatan, Indonesia. Merupakan 

badan usaha milik negara yang bergerak di bidang industry pertambangan 

khususnya tambang batubara. Operasinya utamanya terdiri dari penelitian umum, 

eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan perdagangan 

batubara. Hampir seperempat dari produksi PTBA diekspor ke pasar 

Internasional, termasuk Jepang, Taiwan, Malaysia, Pakistasn, Spanyol, Perancis 

dan Jerman. PTBA tercatat di Bursa Efek Indonesia di tahun 2002 pada papan 

Utama. Visi PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk adalah menjadi 

perusahaan energi kelas dunia berbasis batubara yang peduli lingkungan. Dan 

Misinya adalah mengelola sumber energi dengan mengembangkan kompetensi 
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korporasi dan keunggulan insani untuk memberikan nilai tambah maksimal bagi 

stakeholder dan lingkungan. 

2. PT Aneka Tambang(Persero) Tbk 

ANTM didirikan sebagai Badan Usaha Milik Negara pada tahun 1968 

melalui merjer beberapa perusahaan pertambangan nasional yang memproduksi 

komoditas tunggal. ANTM merupakan perusahaan pertambangan yang 

terdiversifikasi dan terintegrasi secara vertikal yang berorientasi ekspor. Melalui 

wilayah operasi yang tersebar di seluruh Indonesia yang kaya akan bahan mineral, 

kegiatan ANTM mencakup eksplorasi, penambangan, pengolahan serta pemasaran 

dari komoditas bijih nikel, feronikel, emas, perak, bauksit dan batubara. Visi 

ANTM menjadi korporasi global terkemuka melalui diversifikasi dan integrasi 

usaha berbasis Sumber Daya Alam. Dan misinya adalah menghasilkan produk-

produk berkualitas dengan memaksimalkan nilai tambah melalui praktek-praktek 

industri terbaik dan operasional yang unggul. 

3. PT Timah (Persero) Tbk 

Timah (Persero) Tbk (TINS) didirikan pada tanggal 02 Agustus 1976. 

Kantor pusat TINS berlokasi Jl. Jenderal Sudirman 51 Pangkal Pinang 33121, 

Bangka, Indonesia dan kantor perwakilan (korespondensi) terletak di Jl. Medan 

Merdeka Timur No.15 Jakarta 10110 – Indonesia serta memiliki wilayah operasi 

di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Riau, Kalimantan Selatan, 

Sulawesi Tenggara serta Cilegon, Banten. Berdasarkan Anggaran Dasar 

Perusahaan, ruang lingkup kegiatan TINS meliputi bidang pertambangan, 

perindustrian, perdagangan, pengangkutan, dan jasa. Kegiatan utama TINS adalah 
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produsen dan eksportir logam timah, dan memiliki segmen usaha penambangan 

timah terintegrasi mulai dari kegiatan eksplorasi, penambangan, pengolahan 

hingga pemasaran (banka tin (kadar Sn 99,9%), kundur tin, banka low lead, banka 

four nine (kadar Sn 99,99%), tin solder dan tin chemical). Selain itu melalui anak 

usahanya, TINS menjalankan kegiatan usaha, yaitu penambangan mineral non-

timah (batubara) dan bidang usaha berbasis kompetensi seperti sektor konstruksi 

dan rumah sakit (Rumah Sakit Bakti Timah). 

Visi Perusahaan Timah adalah Menjadi Perusahaan pertambangan 

terkemuka di dunia yang ramah lingkungan. 

1. Misinya adalah Membangun sumber daya manusia yang tangguh, unggul 

dan bermartabat 

2. Melaksanakan Tata Kelola Penambangan yang baik dan benar 

3. Mengoptimalkan nilai perusahaan dan kontribusi terhadap Pemegang 

Saham serta tanggung jawab sosial. 

4. PT Semen Baturaja(Persero) Tbk 

Semen Baturaja (Persero) Tbk (SMBR) didirikan tanggal 14 November 

1974 dan memulai kegiatan komersial pada tanggal 1 Juni 1981. Kantor pusat 

Semen Baturaja terletak di Jalan Abikusno Cokrosuyoso Kertapati, Palembang 

30258 dengan kantor perwakilan di Gedung Graha Irama, Lantai 9, Ruang B – C, 

Jl. HR. Rasuna Said Kav. 10, Jakarta Selatan 12950 – Indonesia. Sedangkan 

lokasi pabrik SMBR tersebar di tiga lokasi yaitu masing-masing di Sumatera 

Selatan (Baturaja & Palembang) dan Panjang (Lampung). Berdasarkan Anggaran 

Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan SMBR terutama bergerak dibidang 

http://www.britama.com/index.php/tag/smbr/
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industri semen termasuk produksi, distribusi dan jasa-jasa lain yang terkait dengan 

industri semen. Jenis semen yang dihasilkan SMBR, antara lain: Ordinary 

Portland Cement Tipe I dan Portland Composite Cement. Saat ini, seluruh hasil 

produksi semen dipasarkan di pasar lokal yang meliputi wilayah Sumatera Bagian 

Selatan dan Bengkulu. 

Visi Semen Baturaja (Persero) Tbk menjadi produsen semen yang efisien, 

mempunyai daya saing dan tumbuh. 

Misi 

1. Memproduksi semen yang berkualitas, efisien dan memasarkannya dengan 

mengutamakan kepuasan pelanggan serta berwawasan lingkungan. 

2. Membangun Sumber Daya Manusia yang profesional. 

3. Memaksimalkan nilai tambah Perusahaan bagi Stakeholder. 

5. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk 

Semen Indonesia (Persero) Tbk (dahulu bernama Semen Gresik (Persero) 

Tbk) (SMGR) didirikan 25 Maret 1953 dengan nama “NV Pabrik Semen Gresik” 

dan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 07 Agustus 1957. Kantor 

pusat SMGR berlokasi di Jl. Veteran, Gresik 61122, Jawa Timur dan kantor 

perwakilan di Gedung The East, Lantai 18, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung 

Kuningan, Jakarta 12950 – Indonesia. Pabrik semen SMGR dan anak usaha 

berada di Jawa Timur (Gresik dan Tuban), Indarung di Sumatera Barat, Pangkep 

di Sulawesi Selatan an Quang Ninh di Vietnam. Berdasarkan Anggaran Dasar 

Perusahaan, ruang lingkup kegiatan SMGR meliputi berbagai kegiatan industri. 

Jenis semen yang hasilkan oleh SMGR, antara lain: Semen Portland (Tipe I, II, III 

http://www.britama.com/index.php/tag/smgr/
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dan V), Special Blended Cement, Portland Pozzolan Cement, Portland Composite 

Cement, Super Masonry Cement dan Oil Well Cement Class G HRC. Saat ini, 

kegiatan utama Perusahaan adalah bergerak di industri semen. Hasil produksi 

Perusahaan dan anak usaha dipasarkan didalam dan diluar negeri. 

Visi Menjadi perusahaan persemenan internasional yang terkemuka di 

asia tenggara. 

Misi 

1. Mengembangkan usaha persemenan dan industri terkait yang 

berorientasikan kepuasan konsumen. 

2. Mewujudkan perusahaan berstandar internasional dengan keunggulan daya 

saing dan sinergi untuk meningkatkan nilai tambah 

secara berkesinambungan. 

3. Mewujudkan tanggung jawab sosial serta ramah lingkungan. 

4. Memberikan nilai terbaik kepada para pemangku kepentingan 

(stakeholders). 

5. Membangun kompetensi melalui pengembangan sumber daya manusia 

6. PT Krakatau Steel(Persero) Tbk 

Perusahaan yang mulai beroperasi komersial pada tahun 1971. 

Perusahaan Kratakau Steel Tbk adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 

bergerak disektor pertambangan biji besi, batubara, mineral, pengolahan bahan 

mentah untuk besi, mengadakan pemasaran, perdagangan, distribusi dan agen 

untuk produk besi dan baja yang berlokasi di kota Cilegon, Banten, Indonesia. 

Yang tercatat di Bursa Efek Indoneisa tahun 2010. Visi perusahaan ini adalah 
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perusahaan baja terpadu dengan keungulan kompetitif untuk tumbuh dan 

berkembang secara berkesinambungan menjadi perusahaan terkemuka di dunia. 

Misinya adalah menyediakan produk baja bermutu dan jasa terkait bagi 

kemakmuran bangsa. 

7. PT Indofarma (Persero) Tbk 

Sejarah panjang PT Indofarma (Persero) Tbk, atau “Perseroan”, berawal 

dari tahun 1918 di sebuah pabrik skala kecil di lingkungan Rumah Sakit Pusat 

Pemerintah Kolonial Belanda yang pada saat itu hanya memproduksi beberapa 

jenis salep dan kasa pembalut. Seiring dengan berjalannya waktu, usaha Perseroan 

berkembang menambah tablet dan injeksi dalam rangkaian lini produksinya. 

Sempat dikuasai oleh Pemerintah Jepang pada tahun 1942 di bawah manajemen 

Takeda Pharmaceutical, Perseroan kembali diambil alih oleh Pemerintah 

Indonesia pada tahun 1950 melalui Departemen Kesehatan. 

Peran Perseroan dalam bidang farmasi dan kesehatan semakin penting 

dalam memproduksi obat-obat esensial untuk kesehatan masyarakat. Pada tanggal 

11 Juli 1981 status Perseroan berubah menjadi badan hukum berbentuk 

Perusahaan Umum Indonesia Farma (Perum Indofarma). Status Perseroan kembali 

berubah pada tahun 1996 menjadi PT Indofarma (Persero) berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia (PP) No. 34 tahun 1995 dengan akta pendirian 

berdasarkan Akta No. 1 tanggal 2 Januari 1996 yang diubah dengan Akta No. 134 

tanggal 26 Januari 1996. 
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Visi Mewujudkan Indofarma sebagai Perusahaan yang menghasilkan 

profit berkesinambungan yang berkontribusi pada Kemandirian Industri Farmasi 

Nasional. 

Misi 

1. Membangun konsistensi kualitas produk melalui fasilitas dan sistem mutu 

yang komprehensif berbasis risiko mutu. 

2. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi Supply Chain Management melalui 

Enterprise Resource Planning dan perbaikan proses bisnis. 

3. Memperbaiki portofolio produk dan membangun bisnis baru yang 

memiliki keterkaitan, termasuk produksi bahan baku obat dan alat 

kesehatan dalam negeri. 

4. Melakukan aksi korporasi, manajemen risiko dan sistem penilaian Key 

Performance Indicator untuk meningkatkan nilai perusahaan. 

8. PT Kimia Farma(Persero) Tbk 

Sejarah PT Kimia Farma Apotek dimulai hampir dua abad yang lalu yaitu 

tahun 1817 yang kala itu merupakan perusahaan farmasi pertama didirikan Hindia 

Belanda di Indonesia bernama NV Chemicalien Handle Rathkamp & 

Co.Kemudian pada awal kemerdekaan dinasionalisasi oleh pemerintah Republik 

Indonesia dan seterusnya pada tanggal 16 Agustus 1971 menjadi PT (Persero) 

Kimia Farma, sebuah perusahaan farmasi negara yang bergerak dalam bidang 

industri farmasi, distribusi, dan apotek. Sampai dengan tahun 2002, apotek 

merupakan salah satu kegiatan usaha PT Kimia Farma (Persero) Tbk, yang 

selanjutnya pada awal tahun 2003 di-spin-off menjadi PT Kimia Farma Apotek.PT 
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Kimia Farma Apotek menjadi anak perusahaan PT Kimia Farma (Persero) Tbk 

sejak tanggal 4 Januari 2003. Visi menjadi perusahaan pelayanan kesehatan utama 

di Indonesia dan Bedaya saing global. Salah satu misi perusahaan ini adalah 

menyediakan produk dan jasa layanan kesehatan yang unggul untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat dan meningkatkan mutu kehidupan.  

9. PT Adhi Karya (Persero) Tbk 

Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) didirikan tanggal 1 Juni 1974 dan 

memulai usaha secara komersial pada tahun 1960. Kantor pusat ADHI 

berkedudukan di Jl. Raya Pasar Minggu KM.18, Jakarta 12510 – Indonesia. 

Nama Adhi Karya untuk pertama kalinya tercantum dalam SK Menteri 

Pekerjaan Umum dan Tenaga Kerja tanggal 11 Maret 1960. Kemudian 

berdasarkan PP No. 65 tahun 1961 Adhi Karya ditetapkan menjadi Perusahaan 

Negara Adhi Karya. Pada tahun itu juga, berdasarkan PP yang sama Perusahaan 

Bangunan bekas milik Belanda yang telah dinasionalisasikan, yaitu Associate NV, 

dilebur ke dalam Adhi Karya. 

Visi yaitu menjadi korporasi inovatif dan berbudaya unggul untuk 

pertumbuhan berkelanjutan. 

Misi  

1. Membangun insan yang unggul, professional, amanah dan berjiwa 

wirausaha 

2. Mengembangkan bisnis kontruksi,rekayasa, property, industry, 

dan investasi, yang bereputasi 

3. Mengembangkan inovasi produk dan proses untuk member solusi 

serta impact bagi stakeholders 

http://www.britama.com/index.php/tag/adhi/
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4. Menjalankan Organisasi dengan tata kelola perusahaan yang baik 

5. Menjalankan system manajemen yang menjamin pencapaian 

sasran, kualitas, keselamatan, kesehatan dan lingkungan kerja 

6. Mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai 

sarana untuk pembuatan keputusan dan pengelolaan risiko 

korporasi. 

10. PT Pembangunan Perumahan/ PTPP(Persero) Tbk 

Perusahaan ini didirikan pada 26 Agustus 1953 dengan nama NV 

Pembangunan Perumahan, yang merupakan hasil peleburan suatu Perusahaan 

Pembangunan bekas milik Bank Industri Negara kedalam Bank Pembangunan 

Indonesia, dan selanjutnya dilebur ke dalam P.N Pembangunan Perumahan, suatu 

Perusahaan Negara yang didirikan pada 29 Maret 1961 dan berpusat di Jakarta- 

Indonesia. Kegiatan usaha yang saat ini dilakukan adalah jasa Kontruksi, Realti 

(Pengembang), Properti dan Investasi di bidang Infrastruktur dan Energi. PTPP 

memiliki anak usaha yang juga tercata di Bursa Efek Indonesia yaitu PP Properti 

Tbk (PPRO). PTPP merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

Visi perusahaan ini adalah menjadi perusahaan kontruksi dan investasi terkemuka 

serta berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara. Salah satu misinya adalah 

menyediakan jasa kontruksi dan EPC serta melakukan investasi bebasis Good 

Corporate Governance, Manajemen QSHE, Manajemen risiko daan Green 

Concept yang mengutakaman kepuasan pelanggan dan berkelanjutan. 
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11. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk adalah salah satu perusahaan kontruksi di 

Indonesia.  Perusahaan ini didirikan tanggal 29 Maret 1961 dengan nama 

Perusahaan Negara PN Widjaja Karja dan mulai beroperasi komersial pada tahun 

1961. Beralamat di Jl. D.I Panjaitan Kav.9 Jakarta Timur dwngan lokasi kegiatan 

uatama di seluruh Indonesia dan luar negeri.  WIKA memiliki anak perusahaan di 

Bursa Efek Indonesia yaitu Wijaya Karya Beton Tbk (WTON). Visi perusahaan 

ini untuk tahun 2020 adalah menjadi salah satu perusahaan terbaik dibidang 

Engineering Procurement dan Constructtion (EPC) dan Investasi terintegrasi di 

Asia Tenggara. Misinya adalah menyediakan produk dan jasa yang Unggul dan 

Terpadu di Bidang EPC dan Investasi untuk Infrastruktur, Gedung Bertingkat, 

Energi, Industrial Plant, Industri dan Properti. 

12. PT Waskita Karya(Persero) Tbk 

Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) didirikan dengan nama 

Perusahaan Negara Waskita Karya tanggal 01 Januari 1961 dari perusahaan asing 

bernama “Volker Aanemings Maatschappij NV” yang dinasionalisasi Pemerintah. 

Kantor pusat WSKT beralamat di Gedung Waskita Jln. M.T. Haryono Kav. No. 

10 Cawang, Jakarta 13340 – Indonesia. 

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan 

Waskita Karya adalah turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program 

Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, 

khususnya industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, 

investasi, agro industri, perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa 

http://www.britama.com/index.php/tag/wskt/
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peningkatan kemampuan di bidang jasa konstruksi, teknologi informasi serta 

kepariwisataan dan pengembang. Saat ini, kegiatan usaha yang dijalankan 

Waskita Karya adalah pelaksanaan konstruksi dan pekerjaan terintegrasi 

Enginering, Procurement and Construction (EPC). Waskita memiliki anak usaha 

yang juga tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), yaitu Waskita Beton Precast 

Tbk (WSBP). 

Visi Menjadi badan usaha terkemuka dalam industri konstruksi. 

Misi Meningkatkan nilai perusahaan melalui produk dan jasa konstruksi 

yang bernutu dan berdaya saing tinggi. 

13. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk 

Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk didirikan pada tahun 1970 dan 

berpusat di Jakarta, Indonesia dan tercata di Bursa Efek Indonesia pada tahun 

2003 perusahaan ini merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 

bergerak dibidang distribusi dan transmisi gas alam. Visi perusahaan ini adalah 

menjadi perusahaan energy kelas dunia dalam pemanfaatan gas bumi. Misinya 

adalah meningkatkan nilai tambah perusahaan bagi stakeholder melalui: 

Penguatan bisnis inti dibidang transportasi, niaga gas bumi dan 

pengembangannya. Pengembangan usaha pengolahan gas, jas operasi, 

pemeliharaan dan keteknikan yang berkaitan dengan industry migas. 

14. Jasa Marga (Persero) Tbk 

Didirikan pada tanggal 1 Maret 1978 dan memulai kegiatan usaha 

komoersialnya pada tahun 1978 dan beralamatkan di Plaza Tol Mini Indonesia 

Indah Jakarta Indonesia. Perusahaan yang beroprasi dalam Perencanaan, 

http://www.britama.com/index.php/2016/09/sejarah-dan-profil-singkat-wsbp/
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Pembangunan, Pengoperasian, dan Pemeliharaan jalan tol bersama dengan 

fasilitasnya sehingga jalan tol mampu berfungsi sebagai jalan raya yang 

memberikan manfaat lebih dibandingkan dengan jalan non-tol. Visi perusahaan 

ini adalah menjadi kontraktor pemeliharaan jalan tol yang professional. 

Terpercaya dan terkemukua. Misinya adalah konsisten mewujudkan proyek yang 

tepat mutu, tepat waktu, tepat biaya dan peduli keselamatan kerja dan lingkungan. 

Menjaga perusahaan tetap sehat dan menciptakan laba yang memadai untuk 

kelangsungan hidup dan pertumbuhan perusahaan.  

15. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk 

Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk biasa disebut Telkom Indonesia 

atau Telkom adalah perusahaan informasi dan komunikasi serta penyedia jasa dan 

jaringan telekomunikasi secara lengkap di Indonesia. Didirikan pada 23 Oktober 

1856 oleh Cacuk Sudarijanto, kantor pusat di Bandung, Jawa Barat Indonesia. 

Kegiatan perusahaan adalah menyelenggarakan jaringan dan layan 

telekomunikasi, informatika serta optimalisasi sumber daya perusahaan. Untuk 

mencapai tujuan tersebut perusahaan menjalankan kegiatan usahanya yang 

meliputi usaha utama yang merencanakan, membangun, menyediakan, 

mengembangkan, mengoperasikan, memasarkan atau menjual atau menyewakan 

dan memelihara jaringan telekomunikasi dan iformatika dalam arti yang seluas-

luasnya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

16. Garuda Indonesia (Persero) Tbk 

Perusahaan ini didirikan pada 26 Januari 1949 dan berpusat di Tangerang, 

Banten Indonesia. Perusahaan tercatat di Bursa Efek Indoensia pada tahun 2011.  
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Perusahaan ini merupakan maskapai penerbangan yang dimiliki oleh Pemerintah 

Republik Indonesia, meyediakan pesawat komersial untuk penumpang, kargo, dan 

jasa lainnya yang berkaitan dengan transportasi udara di Indonesia, temasuk 

pelayanan darat, jasa operasi pemeliharaan dan perbaikan, dan jasa katering dalam 

penerbangan. Visi dan misi perusahaan ini adalah menyediakan nilai tertinggi 

kepada pelanggan melalui keramahtamahan Indonesia. 

17. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 

Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Bank BNI) (BBNI) didirikan 05 

Juli 1946 di Indonesia sebagai Bank Sentral. Pada tahun 1968, BNI ditetapkan 

menjadi “Bank Negara Indonesia 1946”, dan statusnya menjadi Bank Umum 

Milik Negara. Kantor pusat Bank BNI berlokasi di Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, 

Jakarta 10220 – Indonesia. 

Bank BNI memiliki 196 kantor cabang, 944 cabang pembantu domestik 

serta 829 outlet lainnya. Selain itu, jaringan Bank BNI juga meliputi 5 kantor 

cabang luar negeri yaitu Singapura, Hong Kong, Tokyo, London dan Korea 

Selatan serta 1 kantor perwakilan di New York. 

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Bank 

BNI adalah melakukan usaha di bidang perbankan (termasuk melakukan kegiatan 

berdasarkan prinsip syariah melalui anak usaha). Selain itu, Bank BNI juga 

menjalankan kegiatan usaha diluar perbankan melalui anak usahanya, antara lain: 

asuransi jiwa, pembiayaan, sekuritas dan jasa keuangan. 

Pada tanggal 28 Oktober 1996, BBNI memperoleh pernyataan efektif dari 

Bapepam-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham BBNI (IPO) 
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Seri B kepada masyarakat sebanyak 1.085.032.000 dengan nilai nominal Rp500,- 

per saham dengan harga penawaran Rp850,- per saham. Saham-saham tersebut 

dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 25 November 1996. 

Visi BNI 

1. Menjadi Lembaga Keuangan yang Unggul dalam Layanan dan Kinerja 

Misi BNI 

1. Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada 

seluruh nasabah, dan selaku mitra pilihan utama. 

2. Meningkatkan nilai investasi yang unggul bagi investor. 

3. Menciptakan kondisi terbaik bagi karyawan sebagai tempat kebanggaan 

untuk berkarya dan berprestasi. 

4. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan dan 

komunitas. 

5. Menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang 

baik 

18. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Bank BRI) (BBRI) didirikan 16 

Desember 1895. Kantor pusat Bank BRI berlokasi di Gedung BRI I, Jl. Jenderal 

Sudirman Kav. 44-46, Jakarta 10210. Saat ini, BBRI memiliki 19 kantor wilayah, 

1 kantor inspeksi pusat, 19 kantor inspeksi wilayah, 462 kantor cabang domestik, 

1 kantor cabang khusus, 609 kantor cabang pembantu, 984 kantor kas, 5.380 BRI 

unit, 3.180 teras & teras keliling dan 3 teras kapal. 
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Bank BRI juga memiliki 2 kantor cabang luar negeri yang berlokasi di 

Cayman Islands dan Singapura, 2 kantor perwakilan yang berlokasi di New York 

dan Hong Kong, serta memiliki 5 anak usaha yaitu Bank Rakyat Indonesia 

Agroniaga Tbk (AGRO / BRI Agro), PT Bank BRISyariah, PT Asuransi Jiwa 

Bringin Jiwa Sejahtera (BRI Life dahulu dikenal Bringin Life), BRI Remittance 

Co. Ltd. Hong Kong dan PT BRI Multifinance Indonesia (BRI Finance), dimana 

masing-masing anak usaha ini dimiliki oleh Bank BRI sebesar 87,23%, 

99,99875%, 91,001%, 100% dan 99% dari total saham yang dikeluarkan. 

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan BBRI 

adalah turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di 

bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya dengan 

melakukan usaha di bidang perbankan, termasuk melakukan kegiatan operasi 

sesuai dengan prinsip syariah. 

Visi Bank BRI yakni menjadi sebuah bank terkemuka di Indonesia yang 

akan selalu mengutamakan kepuasan para nasabahnya. 

Misi Bank BRI mampu melakukan segala jenis kegiatan perbankan 

terbaik dengan mengutamakan pelayanan yang diberikan kepada badan usaha 

mikro, menengah, dan kecil guna meningkatkan perekonomian masyarakat. Bank 

BRI akan senantiasa memberikan pelayanan prima pada setiap nasabahnya 

melalui jaringan BRI yang luas dan didukung dengan adanya sumber daya 

manusia professional serta teknologi yang handal, melaksanakan manajemen 

resiko dan praktek GCG (Good Cooperate Governance) yang baik. 
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19. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 

Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Bank BNI) (BBNI) didirikan 05 

Juli 1946 di Indonesia sebagai Bank Sentral. Pada tahun 1968, BNI ditetapkan 

menjadi “Bank Negara Indonesia 1946”, dan statusnya menjadi Bank Umum 

Milik Negara. Kantor pusat Bank BNI berlokasi di Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, 

Jakarta 10220 – Indonesia. 

Bank BNI memiliki 196 kantor cabang, 944 cabang pembantu domestik 

serta 829 outlet lainnya. Selain itu, jaringan Bank BNI juga meliputi 5 kantor 

cabang luar negeri yaitu Singapura, Hong Kong, Tokyo, London dan Korea 

Selatan serta 1 kantor perwakilan di New York. 

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Bank 

BNI adalah melakukan usaha di bidang perbankan (termasuk melakukan kegiatan 

berdasarkan prinsip syariah melalui anak usaha). Selain itu, Bank BNI juga 

menjalankan kegiatan usaha diluar perbankan melalui anak usahanya, antara lain: 

asuransi jiwa, pembiayaan, sekuritas dan jasa keuangan. 

Pada tanggal 28 Oktober 1996, BBNI memperoleh pernyataan efektif dari 

Bapepam-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham BBNI (IPO) 

Seri B kepada masyarakat sebanyak 1.085.032.000 dengan nilai nominal Rp500,- 

per saham dengan harga penawaran Rp850,- per saham. Saham-saham tersebut 

dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 25 November 1996. 

Visi BNI, menjadi Lembaga Keuangan yang Unggul dalam Layanan dan 

Kinerja. 
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Misi BNI 

1. Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada 

seluruh nasabah, dan selaku mitra pilihan utama. 

2. Meningkatkan nilai investasi yang unggul bagi investor. 

3. Menciptakan kondisi terbaik bagi karyawan sebagai tempat kebanggaan 

untuk berkarya dan berprestasi. 

4. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan dan 

komunitas. 

5. Menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang 

baik 

20. Bank Mandiri (Persero) Tbk 

Bank Mandiri (Persero) Tbk (Bank Mandiri) (BMRI) didirikan 02 

Oktober 1998 dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Agustus 1999. Kantor pusat 

Bank Mandiri berkedudukan di Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36 – 38 Jakarta 

Selatan 12190 – Indonesia. Saat ini, Bank Mandiri mempunyai 12 kantor wilayah 

domestik, 83 kantor area, dan 1.297 kantor cabang pembantu, 1.075 kantor 

mandiri mitra usaha, 178 kantor kas dan 6 cabang luar negeri yang berlokasi di 

Cayman Islands, Singapura, Hong Kong, Dili Timor Leste, Dili Timor Plaza dan 

Shanghai (Republik Rakyat Cina). 

Bank Mandiri didirikan melalui penggabungan usaha PT Bank Bumi 

Daya (Persero) (“BBD”), PT Bank Dagang Negara (Persero) (“BDN”), PT Bank 

Ekspor Impor Indonesia (Persero) (“Bank Exim”) dan PT Bank Pembangunan 
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Indonesia (Persero) (“Bapindo”).Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang 

lingkup kegiatan BMRI adalah melakukan usaha di bidang perbankan. 

Visi, menjadi Lembaga Keuangan Indonesia yang paling dikagumi dan 

selalu progresif. 

Misi 

1. Berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pasar 

2. Mengembangkan sumber daya manusia professional 

3. Memberi keuntungan yang maksimal bagi stakeholder 

4. Melaksanakan manajemen terbuka 

5. Peduli terhadap kepentingan masyarakat dan lingkungan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


