
BAB IV 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

4.1 Sejarah Bank Mega   

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 )sebuah holding company milik pengusaha nasional - 

Chairul Tanjung. Selanjutnya PARA GROUP berubah nama menjadi CT Corpora. 

Untuk lebih meningkatkan citra PT. Mega Bank, pada bulan Juni 1997 

melakukan perubahan logo Bank Mega berupa tulisan huruf M warna biru kuning 

dengan tujuan bahwa sebagai lembaga keuangan kepercayaan masyarakat, akan 

lebih mudah 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.  

Setiap tahapan bisnis yang dilalui Bank Mega terkadang mendapat 

tantangan. Namun dengan berbekal keyakinan dan semangat untuk terus menjadi 

yang terbaik, sehingga mampu memberikan yang terbaik pula bagi bangsa, dan 

seluruh elemen Bank sepakat untuk lebih mempertegas cita-cita tersebut. 

Transformasi logo baru Bank Mega dalam wujud yang baru menjadi cerminan 

semangat seluruh elemen Bank Mega dalam mewujudkan cita-cita Indonesia. 

Transformasi logo baru Bank Mega dilakukan tahun 2013, merupakan 

refleksi yang mendalam atas harapan Bank Mega untuk berkiprah membangun 

Indonesia menjadi bangsa yang memiliki keunggulan dan pantang menyerah 

sehingga selalu mampu mewujudkan kesejahteraan dan kehidupan yang terus 

lebih baik. 



Penegasan simbol "M" yang selama ini sudah banyak dikenal, menjadi 

representasi dari aspirasi, optimisme, peluang dan cita-cita masyarakat Indonesia 

serta keinginan untuk membangun masa depan keluarga dan bangsa yang lebih 

baik dan lebih sejahtera. 

Rangkaian warna-warna hangat melambangkan energi dan semangat Bank 

Mega, pemikiran yang baru dan solusi finansial menyeluruh bagi nasabah serta 

insan Bank Mega. Guna lebih mempertegas kami menyematkan warna kuning 

yang menggambarkan kecerdasan dan harapan, dipadu dengan warna abu-abu 

yang menyimbolkan proses dan sistem yang canggih. Warna oranye 

menggambarkan optimisme dan energisitas yang menunjukkan bahwa Bank Mega 

selalu melihat dan melakukan sesuatu secara positif dan dengan demikian selalu 

berjuang mendapatkan hasil yang positif pula. 

Di Bank Mega anda dapat melakukan transaksi perbankan dengan mudah, 

cepat dan nyaman berkat sistem komputerisasi dan teknologi yang canggih, 

sehingga jaringan online antar cabang terintegrasi dengan baik. Bagi nasabah 

utama, kami menyediakan Priority Banking, Mega First dengan priority facilities 

yang diutamakan untuk kepuasan dengan jaminan keamanan yang tinggi. 

4.2 Budaya  

Keberhasilan dan kemajuan sebuah perusahaan tidak terlepas dari budaya 

yang dimiliki perusahaan tersebut. Budaya yang dikembangkan di dalam tubuh 

Bank Mega didasari oleh nilai – nilai sebagai berikut : 

a. Kewirausahaan 



b. Etika 

c. Kerjasama 

d. Dinamis 

e. Komitmen 

4.3 Visi, Misi dan Strategi Perusahaan 

Manajemen Bank Mega percaya bahwa keberhasilan organisasi sangat 

bergantung kepada seberapa kuat seluruh jajarannya menpedomani visi, misi dan 

nilai – nilai ideal yang tumbuh dari dalam organisasinya. Nilai – nilai yang telah 

terbukti berkali – kali menopang kinerja dan mempersembahkan karya yang dapat 

dinikmati bersama. 

VISI 

Menjadikan kebanggaan Bangsa 

MISI 

Menciptakan hubungan baik yang berkesinambungan dengan nasabah 

melalui kinerja organisasi terbaik untuk meningkatkan nilai bagi para pemegang 

saham. 

STRATEGI 

a. Tumbuh dengan hasil optimal, resiko minimal dan patuh terhadap 

ketentuan yang berlaku. 

b. Menyelaraskan sumber daya manusia dan organisasi untuk tujuan 

perusahaan. 



c. Kepuasan untuk nasabah dan masyarakat. 

4.4 Pemegang Saham 
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PT. Mega Corpora 57.82% 

Publik ( <5% ) 42.18% 
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