#deminiatbaik
wujudkan niat baik lebih cepat

laporan keberlanjutan 2019

Inilah hidup kita
Masa depan kita
Impian yang akan kita wujudkan
Kita berusaha keras menjadikannya yang terbaik
Meskipun kadang usaha terbaik bertemu rintangan
Sekaranglah saatnya kita lampaui itu semua
Sehingga bukan hanya sekedar impian,
Mulailah mewujudkannya
Untuk kita yang percaya pasti ada jalan
Untuk kita yang siap melangkah lebih jauh
Untuk kita yang ingin mewujudkan masa depan
BTPN Syariah, bersama wujudkan niat baik lebih cepat

wujudkan niat baik lebih cepat

Ada benang merah antara nasabah pendanaan, nasabah
pembiayaan dan bahkan karyawan ketika ditanya “apa yang
berbeda setelah bergabung dengan BTPN Syariah?’.
Benang merah itu adalah “ada niat baik yang terwujud lebih cepat”.
Tepat adalah kependekan dari Terwujud Niat Baik Lebih Cepat
yang kemudian menjadi brand setiap produk di BTPN Syariah.

istiqomah melayani #deminiatbaik
Berawal dari tekad memberikan kesempatan
bagi masyarakat hingga pelosok pedesaan
di Indonesia untuk tumbuh, dilakukanlah
penelitian kepada segmen keluarga
prasejahtera di Indonesia yang biasa disebut
“unbankable segment/ financial inclusion”.
Disebut demikian karena mereka tidak
memiliki catatan keuangan, dokumen legal
dan maupun jaminan. Padahal mereka
memiliki aspirasi seperti layaknya kita
untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang
yang lebih tinggi serta ingin meningkatkan
kesejahteraan keluarga. Kendala utama
untuk mewujudkan aspirasi ini adalah tidak
adanya modal dan kurangnya keterampilan
untuk memulai usaha. Dari data hanya 12%
saja yang memiliki pinjaman berasal dari
teman, keluarga, dan lembaga keuangan
non formal. Fakta ini merupakan peluang
sekaligus panggilan bagi BTPN Syariah untuk
secara strategis, fokus dan masif melayani di
segmen ini.

Hingga saat ini, BTPN Syariah menjadi
satu-satunya bank di Indonesia yang 100%
nasabah pembiayaannya adalah perempuan,
hampir 100% karyawan di lapangan juga
perempuan yang menggalang dana dari
keluarga atau kelompok sejahtera dan
menyalurkan seluruhnya kepada keluarga
prasejahtera produktif di Indonesia,
berbasis syariah, dengan standar tata kelola
perusahaan publik dengan kinerja yang baik.
Kini BTPN Syariah semakin siap membantu
para nasabah prasejahtera produktif
meraih mimpinya dengan programprogram pelatihan yang tepat guna dan
tepat sasaran, membuka pasar mereka,
membantu usaha mereka berkembang
sehingga niat baik mereka dapat terwujud
lebih cepat. Cita-cita ini sebagai bagian
dari wujud dukungan BTPN Syariah bagi
pencapaian beragam rumusan tujuan
pembangunan berkelanjutan dalam
Sustainable Development Goals.
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64 skala ekonomi
bab 02 kerangka strategi keberlanjutan
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berkelanjutan skala global
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80 sistem manajemen risiko
bab 03 tentang laporan keberlanjutan
44 pedoman, standar laporan dan
assurance
44 ruang lingkup (boundary) dan
batasan laporan
44 periode dan siklus laporan
45 penetapan konten laporan dan
boundary
46 topik materialitas

80 struktur organisasi pelaksanaan
manajemen risiko BTPN Syariah
81 pendekatan atau prinsip
pencegahan
82 sistem pengendalian internal
83 pencegahan dan peniadaan
fraud
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86 manajemen pemangku
kepentingan

120 perkembangan pembiayaan
BTPN syariah
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bab 09 mensejahterakan dengan daya
134 bantuan pembangunan SD
korban gempa di Lombok
136 peresmian renovasi dan
pembangunan TK-SD Aisyiyah
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bab 10 partisipasi pada pelestarian
lingkungan
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insan BTPN Syariah

142 komitmen dan kebijakan
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152 tautan SDG’s dalam standar GRI
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OJK 51

bab 08 mendukung pemerataan hasil
pembangunan negeri
116 tinjauan perekonomian nasional
118 tinjauan perbankan dan
perbankan syariah nasional
118 kinerja BTPN syariah tahun 2019
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107 pengelolaan dan pengembangan

misi, visi, nilai-nilai perusahaan dan
identitas bersama

misi

visi

Bersama, kita ciptakan

Menjadi Bank Umum Syariah terbaik,

kesempatan tumbuh dan

untuk keuangan inklusif mengubah

hidup yang lebih berarti.

hidup berjuta rakyat.

nilai-nilai perusahaan [GRI 102-16]
Integritas, Saling Menghargai dan Kerjasama).

sosialisasi misi, visi, nilai
perusahaan dan identitas
bersama

Profesional

Langkah upaya yang ditempuh

Karyawan BTPN Syariah dituntut selalu bersifat

antara lain dengan dilakukannya:

Nilai-nilai BTPN Syariah adalah PRISMA (Profesional,

jujur, bertanggung jawab, cerdas komunikatif dalam

BTPN Syariah secara

melaksanakan tugas profesinya.
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berkelanjutan melaksanakan
Integritas

Induction Program bagi

Karyawan BTPN Syariah wajib menegakkan keadilan
kebenaran dan komitmen dalam mengamalkan Kode Etik
Perusahaan.

Pejabat Eksekutif dan
Karyawan baru terkait
Prinsip-Prinsip GCG,

Saling Menghargai
Karyawan BTPN Syariah wajib untuk saling menghormati
dan menghargai pendapat, kontribusi dari setiap

Visi, Nilai Perusahaan

Karyawan sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan

dan Identitas Bersama.

kompetensinya.

Sosialisasi juga dilakukan
melalui email blast kepada

Kerjasama
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termasuk sosialisasi Misi,

Karyawan BTPN Syariah wajib untuk selalu berupaya

seluruh karyawan.

dalam mengembangkan lingkungan kerja yang bersinergi
untuk memberikan hasil yang terbaik.

#bankirpemberdaya: identitas bersama
Semakin besar perusahaan sering kali menghadapi
tantangan yang juga semakin besar, diantaranya
organisasi yang mulai terkotak-kotak, oleh karena
itu untuk terus menyatukan tekad setiap karyawan
di BTPN Syariah dalam menjalankan Misi Visi
Perusahaan, maka dibuat satu identitas bersama yaitu
#bankirpemberdaya.

Artinya:
“Semua yang bekerja di BTPN Syariah adalah profesi
yang bekerja di bank (bankir), namun bankir yang
berbeda, yang menggalang dana dari kelompok
sejahtera dan disalurkan untuk pemberdayaan keluarga
prasejahtera (pemberdaya), kami berbeda, demi
memenuhi kerinduan jiwa untuk bermanfaat bagi
sesama”.

brand tepat
Sebuah platform bagi segenap keluarga dan pemangku
kepentingan BTPN Syariah untuk bersama mewujudkan
niat baik dengan lebih cepat. Merupakan langkah
perubahan untuk hidup kita, masa depan kita, mimpimimpi kita. Saatnya kita lampaui rintangan, dengan
berkerja keras mencapai yang terbaik sehingga tidak lagi
sekedar impian. Berbekal niat baik, pengetahuan dan
karakter yang TEPAT, lebih dari 5 juta ibu-ibu keluarga
prasejahtera Indonesia meniti usaha bersama BTPN
Syariah demi mewujudkan masa depan yang lebih baik.

terlibat dan melibatkan
Semua pemangku kepentingan memiliki niat yang sama untuk melakukan dan mewujudkan
semua mimpi kebaikan lebih cepat.
Lalu percaya, bahwa semua keinginan baik tersebut dapat cepat menjadi nyata bila dilakukan
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bersama.
Terlibat dan melibatkan lebih banyak orang dalam berbagai program permberdayaan, adalah
jalan Tepat untuk menjadi manusia yang lebih baik. Tepat; wujudkan niat baik lebih cepat
aktif dan progresif
Layaknya anak panah, Tepat senantiasa bergerak menuju sasaran dalam mewujudkan semua
impian pemangku kepentingan, secara cepat, terarah, maupun tetap dinamis dan relevan
untuk setiap inovasi maupun perubahan

Tepat, senantiasa membuka kesempatan tumbuh dan memiliki hidup yang lebih berarti
kepada seluruh pemangku kepentingan
Tumbuhnya setiap pemangku kepentingan berarti membuka kesempatan kepada sekitarnya
untuk turut bertumbuh. Inilah hakikinya manusia; menjadi manfaat bagi orang lain.
berbagi dengan hati, menjadi sumber inspirasi
Tepat membawa makna berbagi. Karena setiap pemangku kepentingan di berbagai generasi
memiliki kesempatan untuk mewujudkan semua niat baiknya, dan Tepat mewadahinya.
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tumbuh lalu menumbuhkan

ikhtisar kinerja keberlanjutan

aspek non keuangan
BTPN Syariah secara sadar memilih fokus melayani unbankable segment / nasabah
inklusi keuangan. Pada akhir 2019, BTPN Syariah sudah melayani sebanyak 5 juta
nasabah prasejahtera produktif di seluruh Indonesia.
Pelayanan bahkan sudah dilakukan sebelum segmen prasejahtera resmi menjadi
nasabah BTPN Syariah, Bank telah berperan dalam memberikan edukasi
literasi keuangan. Edukasi yang diberikan berupa sosialisasi mengenai informasi
pembiayaan, tabungan serta pengelolaan keuangan yang dikemas dalam bentuk
pelatihan.
Berikut beberapa bentuk pelatihan yang akan dikenalkan kepada nasabah dan
masyarakat:
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Projection Meeting (PM)

Pelatihan Dasar Keanggotaan (PDK)

proses sosialisasi produk Bank

proses pendalaman fitur, ketentuan-

kepada masyarakat mass

ketentuan, pengetahuan keuangan dasar

market.

serta benefit Tepat Pembiayaan Syariah
kepada calon nasabah. Pelatihan ini untuk
memastikan calon nasabah siap menerima
pembiayaan dari Bank.

Program DAYA
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pelatihan yang diberikan tanpa biaya kepada nasabah/keluarganya untuk mengerti
kesehatan, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan wirausaha. Materi yang
dikembangkan berbentuk Modul dan Tips singkat. Misalnya, Modul Keuangan Praktis
(Bank Handal), Modul Edukasi Menabung (Menggapai Mimpiku, Mewujudkan Mimpiku,
Tabungan Mimpiku, dan Pentingnya Menabung). Sedangkan untuk Tips bersifat lebih
singkat namun padat informasi, misalnya Tips Menggunakan Smart Phone, Tips Bahaya
Diabetes, Tips Pengelolaan Sampah, Tips Mengenal Pajak, Tips Mengenal Dana Darurat,
Tips Menabung.

Program Berbagi ke Nasabah dan Komunitas
Program Berbagi ke Nasabah dan komunitas telah dijalankan dengan niat baik,
bersama dengan elemen pemangku kepentingan dalam memberikan kesempatan
bagi nasabah dan komunitas untuk terus bertumbuh mencapai hidup yang lebih
berarti. Program berbagi yang dilakukan bukan hanya sekedar CSR tapi terintegrasi
dalam program pemberdayaan berkelanjutan.

Empat ”Program Berbagi ke Nasabah” 2019

Tepat Peduli Bencana
ke Daerah Lombok dan Selat
1 (satu) Pesawat
Pada bulan November 2019
dimana sebanyak lebih dari 380
orang Nasabah Pembiayaan,
Nasabah Pendanaan, Agen BTPN
Syariah serta Karyawan terpilih
diberangkatkan umroh serentak di
satu pesawat;

Sunda. BTPN Syariah terus
memberikan pelayanan
nasabah, memberikan bantuan
dan self healing paska trauma
untuk nasabah. BTPN Syariah
membangun kembali ruang kelas
dan aula SD komunitas nasabah
di Lombok, serta menyumbang
sebuah kapal untuk komunitas di
Serang;

Tepat Peduli Komunitas
berupa bantuan infrastruktur
untuk kesehatan, pendidikan,
Silaturahmi Tepat
dari bulan Desember 2019 yaitu
Program Perkenalan brand Tepat
di lebih dari 12 (dua belas) kota
dimana antara lain terdapat
program sembako murah,
penyuluhan kesehatan, donor darah,
gerakan membuang sampah pada
tempatnya bagi nasabah dan
masyarakat setempat;
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lingkungan dan sosial untuk
membangun infrastruktur
komunitas (antara lain toilet,
bank sampah, ruang belajar
sesuai kebutuhan) bekerja
sama dengan 8 (delapan)
lembaga kemasyarakatan,
program ini masih dalam proses
pembangunan.
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Program Tepat Umroh

aspek ekonomi (posisi 31 Desember 2019)
BTPN Syariah mencatatkan kinerja ekonomi
yang signifikan

Distribusi perolehan nilai ekonomi naik
26,5% menjadi sebesar Rp2,85 triliun

Rp

15,38 triliun

Aset
Tumbuh
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Rp

1,40 triliun

LABA BERSIH
Tumbuh
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27,8%

45,0%

Rp

9,00 triliun

PEMBIAYAAN
Tumbuh

23,7%

aspek pengelolaan sumber daya manusia
(posisi 31 Desember 2019)

524 kelas

127.968 jam

12,27 jam

Jumlah
penyelenggaraan
program pelatihan

Total Jam
Pelatihan Kerja

Rata-Rata Jam
Pelatihan/Karyawan

aspek tanggung jawab produk
BTPN Syariah menyediakan layanan call center 1-500-300
tanpa dipungut biaya
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peristiwa penting keberlanjutan

7 Januari
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100% Digital untuk Alat Kerja

14 Februari

#bankirpemberdaya di Lapangan

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

Penggunaan 100% aplikasi M-Prospera
untuk kegiatan operasional yang dilakukan
oleh #bankirpemberdaya. Sistem
otomasi ini mendukung percepatan
dan efisiensi kegiatan usaha yang
sebelumnya dilakukan secara manual.
Selain itu, pengolahan data juga menjadi
lebih efektif dan akurat, yang dapat
meningkatkan mutu layanan.

Persetujuan Pemegang Saham atas Laporan Tahunan,
Pengesahan Laporan Keuangan, Penggunaan Laba Bersih,
Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik
untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019,
Penetapan Gaji dan Tunjangan/Honorarium Anggota
Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah,
dan Laporan Pertanggungjawaban atas realisasi
penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana
Saham/ Initial Public Offering (IPO) BTPN Syariah.

2 September
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dan Paparan Publik
Tahunan (Annual Public Expose)
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Persetujuan Pemegang Saham atas Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris dan
Pembelian kembali saham BTPN Syariah dalam rangka pemberian remunerasi yang bersifat
variable kepada Direksi sesuai dengan POJK No.59/POJK.03/2017. Pada tanggal yang
sama, BTPN Syariah juga melakukan presentasi Paparan Publik atas Kinerja Keuangan per
30 Juni 2019.

23 Oktober
Pelaksanaan Pembelian Kembali
Saham BTPN Syariah
Menindaklanjuti hasil keputusan
RUPLSB tanggal 2 September 2019,
maka telah dilakukan Pembelian
kembali Saham BTPN Syariah
di tanggal 23 Oktober sebanyak
2.500.000 (dua juta lima ratus)
saham.

24 November
Program Umroh 1 Pesawat
Memberangkatkan umroh satu pesawat lebih dari 380 orang
yang terdiri dari nasabah pembiayaan, nasabah pendanaan dan
#bankirpemberdaya sebagai rangkaian dari apresiasi 5 tahun
BTPN Syariah melayani keluarga prasejahtera produktif.

9 Mei
Penandatanganan kerja sama
dengan Dukcapil
22 Juli

Penandatanganan kerja sama dengan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
(Dukcapil) antara BTPN Syariah dengan
Direktor Jenderal Kependudukan dan
Pencatatan Sipil, terkait Permanfaatan
Nomor Induk Kependudukan dan KTP
Elektronik dalam layanan perbankan.

Peluncuran Brand “Tepat”
Inisiatif brand untuk memperbaharui
nama seluruh produk dan layanan di BTPN
Syariah secara resmi menjadi “Tepat’’.

5 Agustus - 12 Desember
Roadshow Brand “Tepat” di 12 Kota
Memperkenalkan “Tepat’’ sebagai rebranding
seluruh produk dan layanan BTPN Syariah.
Roadshow ”Tepat” diselenggarakan di Padang,
Medan, Palembang, Karawang, Bogor, Garut,
Semarang, Purwokerto, Sleman, Pacitan,
Kudus dan Sumenep.
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10 November
Pelaksanaan Tepat Peduli Komunitas

12 November
Peresmian Sekolah “Tepat Peduli Bencana”
Peresmian Sekolah “Tepat Peduli Bencana” Di Lombok,
dilakukan secara sinergi antara BTPN Syariah dan
Aisyiyah NTB dalam mensejahterakan kaum perempuan
di Indonesia dimana anak harus memiliki pendidikan yang
baik. BTPN Syariah merenovasi dan membangun gedung
aula TK-SD binaan Yayasan Aisyiyah di Kelurahan Banjar,
Kecamatan Ampenan Kota Mataram, yang terkena
dampak gempa besar di Lombok.
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Pelaksanaan Tepat Peduli Komunitas pertama, di mana BTPN
Syariah berkolaborasi dengan mitra terpilih dan komunitas
lokal dalam membangun infrastruktur baik berupa fasilitas
keagamaan, sanitasi, kesehatan, lingkungan dan lainnya di
1.000 titik lokasi operasional Bank se-Indonesia.

penghargaan

Jakarta, 28 November 2019

Bank Pendukung UMKM Terbaik
untuk BUKU 1 & 2
Bank Indonesia Award
Bank Indonesia

Penghargaan Nasional
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22 Februari 2019

4 Juli 2019

Peringkat Gold Rank - 3
Kategori Bank Aset >5T

1. The Best In Effective Financing Asset > 20T
2. The Best in Growth Sharia Bank Asset > 20T
3. The Best in Profitability &
Efficiency - Asset > 20T

Indonesia Corporate SecretaryCommunication Award IV
ECONOMIC REVIEW
30 April 2019

Syariah Financial Top Leader
2019
Indonesia Financial Top
Leader Award

16 Mei 2019
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The Best Human Capital for
Sharia Bank - Public Company
Indonesia Human Capital Award
ECONOMIC REVIEW

Karim Award
KARIM CONSULTING INDONESIA
16 Mei 2019

Bank Syariah Terbaik 2019 Kategori Bank Syariah Aset di
Bawah Rp20T
Best Syariah
Majalah Investor
29 Agustus 2019

Bank Berpredikat Sangat Bagus
Atas Kinerja Keuangan Tahun 2018
Infobank Awards
Majalah Infobank

16 Mei 2019

1. Peringkat I - Bank Umum Syariah
2. Peringkat II - Tabungan Bank
Umum Syariah
Infobank Digital Brand Award
INFOBANK

25 Oktober 2019

The Best Performance Sharia Bank
2019
Infobank Sharia Awards
Majalah Infobank

20 Juni 2019

1. Rangking 1 - The Best In Finance for Islamic Bank Companies in Indonesia
2. Juara Umum Keuangan - The Best of The Best in Finance for Sharia Bank Company
3. The Best of Finance Director
Indonesia Human Capital Award
ECONOMIC REVIEW

15 November 2019

27 November 2019

Bank Berpredikat “Sehat” untuk
Bank Syariah BUKU 2 & 3

1. The Best in Retail Banking
Service Sharia Bank
2. The Best Financial
Performance Sharia Bank

Indonesia Best Bank Award
WARTA EKONOMI

Tempo Financial Award
TEMPO
19 November 2019

5 Desember 2019

1. Buku Syariah Terbaik untuk
BUKU 2
2. Bank Syariah Pemberdayaan
Perempuan untuk BUKU 2

Millenial’s Admirable Brand
Awareness & Brand Image
BUKU 2

Anugerah Syariah Republika
REPUBLIKA

RRI Financial Award
RRI&ECONOMICS

Penghargaan INTERNasional
Korea Selatan, 17 Oktober 2019

Silver Award - World’s Best
Annual Reports
ARC Awards International
ARC AWARDS
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Jakarta, 14 Maret 2019

1. Financial Inclusion Award
2. Customer Care Award
Global Good Governance Award (3G Award)
CAMBRIDGE

kasih atas segala bentuk dukungan
yang telah diberikan oleh seluruh
Pemangku Kepentingan, termasuk di
dalamnya Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) dan Bank Indonesia (BI) serta
Majelis Ulama Indonesia – Dewan
Capetown, 16 September 2019

Best Islamic Bank for
SME Banking
Global Islamic Finance Award EBiz

Syariah Nasional, investor, nasabah
dan seluruh karyawan BTPN Syariah
yang menyebut diri kami sebagai
#bankirpemberdaya.
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BTPN Syariah mengucapkan terima

PT Bank BTPN
Pensiunan
Syariah
Nasional
Tbk Laporan
SyariahKeberlanjutan
Tbk Laporan Keberlanjutan
2019
2019
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01
laporan manajemen
BTPN Syariah merespons positif isu perubahan iklim skala global
dengan menunjukkan komitmen kuat untuk merintis partisipasi
aktif seluruh jajaran agar dapat bersama-sama warga dunia
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lainnya, untuk memberikan kontribusi nyata bagi terciptanya
perbaikan kualitas lingkungan. Pada saat bersamaan BTPN Syariah
berkomitmen penuh untuk melanjutkan kiprahnya dalam mendukung
meningkatnya kesejahteraan para nasabah prasejahtera, yang juga
Development Goals (SDGs) pada aspek sosial.

PT Bank BTPN
Pensiunan
Syariah
Nasional
Tbk Laporan
SyariahKeberlanjutan
Tbk Laporan Keberlanjutan
2019
2019

selaras dengan pencapaian tujuan keberlanjutan dalam Sustainable

PT Bank BTPN
Pensiunan
Syariah
Nasional
Tbk Laporan
SyariahKeberlanjutan
Tbk Laporan Keberlanjutan
2019
2019
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sambutan komisaris utama [GRI 102-14]
“Kami meyakini dan berkomitmen penuh untuk dapat
mengoptimalkan sumbangsih pencapaian tujuan pembangunan
berkelanjutan pada aspek sosial maupun lingkungan melalui
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kompetensi BTPN Syariah dalam mendukung masyarakat
prasejahtera produktif meningkatkan kesejahteraannya dan
mewujudkan mimpi-mimpinya melalui Tepat Pembiayaan Syariah
sehingga berkembang, berdaya dan berketerampilan lebih luas.”
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Kemal Azis Stamboel
Komisaris Utama/Independen

Bismillahirrahmannirrahim
Assalammu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

2019 menandai genap 5 tahun BTPN Syariah

Di tengah kondisi pandemi Covid-19 ini, Dewan

menjadi Bank Umum Syariah (BUS) dan sebagai

Komisaris terus melakukan pengawasan secara

satu-satunya lembaga keuangan yang fokus

ketat terhadap Kebijakan-Kebijakan strategis yang

melayani segmen keluarga prasejahtera produktif.

ditempuh oleh Manajemen dalam memastikan

Perubahan tersebut menunjukan suatu proses

keselamatan dan keamanan karyawan maupun

kerja yang panjang karena perlu diiringi dengan

nasabah. Kami mengapresiasi langkah yang

pemberdayaan, peningkatan keterampilan dan

ditempuh jajaran Manajemen baru yang

membuka kesempatan agar mereka dapat tumbuh

memastikan tidak adanya pengurangan karyawan

dan menjadi inspirasi bagi yang lain. Kami meyakini

dan mengupayakan aktivitas operasional sesuai

proses tersebut akan terus berjalan seiring dengan

anjuran Pemerintah.

berkembangnya kondisi usaha yang dijalani.

PT Bank BTPN Syariah Tbk Laporan Keberlanjutan 2019
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Selain itu BTPN Syariah telah sangat cermat
Sebagai bentuk dari penerapan tata kelola

dalam mengelola bank ditengah kondisi ini dan

perubahaan yang baik dalam pemenuhan kewajiban

melakukan banyak aktivitas yang mendukung

kepada Pemegang Saham, maka pada tanggal 16

upaya keberlanjutan terkait emisi karbon antara

April 2020 BTPN Syariah telah menyelenggarakan

lain mengurangi perjalanan dinas dengan

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

memperbanyak kegiatan pelatihan secara daring,

dengan salah satu mata acara yaitu Perubahan

termasuk diantaranya menyelenggarakan rapat

Anggaran Dasar berupa Perubahan Nama bank dari

korporasi dan rapat-rapat koordinasi secara virtual

sebelumnya PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional

memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.

Syariah Tbk menjadi PT Bank BTPN Syariah Tbk, dan

Adapun Informasi lebih detail mengenai aktivitas

mata acara lainnya berupa Pengangkatan Pengurus

yang ditempuh Manajemen terkait Covid-19 akan

BTPN Syariah dikarenakan seluruh masa jabatan

disajikan dalam Laporan Tahunan tahun 2020 dan

Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan

Laporan Keberlanjutan tahun 2020.

Anggota Pengawas Dewan Syariah berakhir pada
penutupan RUPST tersebut.

BTPN Syariah menyadari bahwa isu perubahan
iklim yang identik dengan isu kerusakan lingkungan

Mewakili rekan anggota Dewan Komisaris lainnya,

dan isu sosial telah menjadi isu global yang harus

saya mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya

dihadapi sekaligus diatasi bersama-sama.

kepada Anggota Direksi lama atas kontribusi
dan kerjasama yang baik selama ini dan saya

Laporan Keberlanjutan 2019 ini merupakan Laporan

mengucapkan selamat bekerja kepada Direksi yang

Keberlanjutan perdana BTPN Syariah sebagai

baru.

bagian dari partisipasinya menghadapi isu global
tersebut. Laporan ini dibuat lebih awal dari yang
ditetapkan regulator karena penting dan urgensinya
isu ini.

respons BTPN Syariah terhadap tujuan
keberlanjutan

namun juga harus berubah agar semakin tanggap

Sedemikian nyatanya dampak buruk perubahan

sosial, baik di lingkup nasional maupun global.

dalam merespons perubahan kondisi lingkungan

iklim skala global bagi perekonomian dan
kesejahteraan masyarakat di seluruh kawasan,

Berkaitan dengan hal tersebut, Dewan Komisaris

membuat seluruh komponen masyarakat global

mengapresiasi penerbitan Laporan Keberlanjutan

menyatukan tekad untuk bersama-sama berupaya

perdana, 1 (satu) tahun lebih awal dari tenggat

memperbaiki kondisi lingkungan dan sosial di

waktu kewajiban penyampaian bagi Bank Buku 2.

wilayah masing-masing dalam satu rumusan tujuan

Langkah nyata BTPN Syariah dalam merintis jalan

bersama, Sustainable Development Goals (SDGs).

mendukung pencapaian tujuan keberlanjutan
dan sebagai bentuk kepatuhan terhadap aturan

Perkembangan tersebut tentu membutuhkan

keterbukaan informasi perusahaan kepada

penyesuaian dan persiapan yang semakin baik,

seluruh pemangku kepentingan. Upaya maksimal

mengingat sesungguhnya dalam memberikan

komitmen tersebut dibuktikan dengan BTPN

layanan utama kepada para nasabah prasejahtera

Syariah menggunakan guideline GRI Standard dari

produktif yang memiliki kekhususan pendekatan,

Global Reporting Initiative (GRI), sebagai versi

BTPN Syariah harus mengatasi beberapa

terbaru dalam menyusun pelaporan sejenis, untuk

tantangan. Selain tantangan wilayah, BTPN Syariah

melaporkan inisiatif yang dijalankan dan hasil

juga harus mengatasi tantangan infrastruktur

yang dapat dikontribusikan BTPN Syariah bagi

yang belum memadai agar dapat memberi layanan

pencapaian tujuan keberlanjutan.

sekaligus bimbingan terbaik kepada para nasabah
prasejahtera produktif.

komitmen pencapaian tujuan keberlanjutan
Pemerintah Indonesia, telah menyatakan

Namun demikian, BTPN Syariah merespons

dukungannya terhadap inisiatif bersama seluruh

positif isu global tersebut dengan menunjukkan

masyarakat global dalam SDGs tersebut dan

komitmen kuat untuk merintis partisipasi aktif

telah menjalankan berbagai inisiatif untuk

seluruh jajaran agar dapat bersama-sama warga

mewujudkan berbagai rumusan tujuan didalamnya,

dunia lainnya, memberi kontribusi nyata bagi

diantaranya dengan menyusun Rencana Aksi

terciptanya perbaikan kualitas lingkungan. Pada

Nasional penurunan emisi Gas Rumah Kaca

saat bersamaan BTPN Syariah berkomitmen penuh

(GRK), dan melalui OJK menerapkan POJK No.

untuk meningkatkan kiprahnya dalam mendukung

51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan

meningkatnya kesejahteraan para nasabah,

Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan,

yang juga selaras dengan pencapaian tujuan

Emiten, dan Perusahaan Publik.
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BTPN Syariah mendukung dan berkomitmen penuh
Dewan Komisaris memandang upaya merespons

untuk mendukung kebijakan Pemerintah tersebut,

isu global tersebut menjadi pertanda bahwa

dan sebagai sebuah Bank Umum Syariah akan

seluruh jajaran di BTPN Syariah juga harus memulai

meningkatkan kualitas layanan dalam menyalurkan

merubah cara berpikirnya. Tidak terbatas pada

pembiayaan kepada sektor-sektor yang selaras

perubahan untuk menyesuaikan diri dengan status

dengan prinsip syariah dan sesuai dengan

BTPN Syariah yang kini menjadi perusahaan publik,

peraturan perundangan yang berlaku.
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keberlanjutan dalam SDGs pada aspek sosial.

Dengan seluruh portofolio pembiayaan BTPN

aplikasi berbasis Teknologi Informasi terkini dalam

Syariah yang tertuju pada para nasabah

melakukan pelayanan. Selain meningkatkan

prasejahtera produktif, maka BTPN Syariah dapat

efisiensi, optimalisasi dimaksud memberi dampak

mengamati dengan seksama, bahwa terdapat

positif bagi perbaikan kualitas lingkungan,

kaitan erat antara isu yang lahir dari keterbatasan

diantaranya berkurangnya emisi dan berkurangnya

di bidang ekonomi mereka dengan isu sosial.

limbah.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup mendasar
mereka, seperti pemenuhan sumber energi, di

Pada saat bersamaan, kami menyarankan agar

mana para keluarga prasejahtera produktif masih

BTPN Syariah memperbanyak penyampaian modul-

mengandalkan sumber daya arang atau kayu bakar

modul pelatihan untuk meningkatkan kesadaran

dari lingkungan sekitar.

pentingnya menjaga lingkungan yang asri, selain
modul-modul pola hidup sehat yang selama ini

Dan kebanyakan dari mereka belum memiliki cukup

disampaikan sebagai tambahan dari penyampaian

fasilitas sanitasi yang memadai untuk keperluan

modul kiat berwirausaha sebagai modul pelatihan

mandi dan buang air. Kedua pola hidup tersebut

utama.

memberi andil kepada memburuknya kualitas
lingkungan sekitar dan memberi masalah sosial dari

Kami meyakini dengan pendekatan tersebut,

aspek rendahnya kualitas kesehatan masyarakat

BTPN Syariah dapat memberikan sumbangsih

sekitar.

optimal bagi tercapainya beragam rumusan tujuan
keberlanjutan dalam SDGs di bidang lingkungan,
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Setelah menjadi nasabah BTPN Syariah dan

melengkapi sumbangsih optimal di bidang sosial

berhasil melewati beberapa siklus pembiayaan,

dari keberhasilan mendukung keluarga prasejahtera

kesejahteraan nasabah meningkat, sehingga pola

produktif meningkatkan taraf hidup mereka melalui

pemenuhan kebutuhan dasar tersebut berubah

dukungan pembiayaan wirausaha yang dijalankan.

membaik secara bertahap. Sumber energi yang
digunakan bukan lagi arang apalagi kayu bakar,

Kami percaya bahwa seluruh jajaran Direksi

melainkan berganti menjadi minyak tanah dan gas

dan karyawan akan mampu mengoptimalkan

LPG. Fasilitas sanitasi mereka juga membaik dan

sumbangsih tersebut, melatih pola berpikir untuk

berganti menggunakan jamban untuk buang air.

selalu fokus untuk memberikan benefit tidak hanya

PT Bank BTPN Syariah Tbk Laporan Keberlanjutan 2019

dibidang ekonomi, namun juga dibidang sosial
Perkembangan tersebut jelas memberi dampak

dan lingkungan. Dengan demikian BTPN Syariah

positif bagi perbaikan kualitas lingkungan

turut melahirkan satu ekosistem komunitas

sekitarnya, juga berdampak positif pada kualitas

besar wirausaha prasejahtera yang berkembang

kesehatan lingkungan keluarga dan masyarakat

dengan kinerja berimbang antara aspek ekonomi,

sekitar. Seluruh perkembangan positif tersebut

lingkungan dan sosial.

selaras dengan pencapaian tujuan keberlanjutan
dalam SDGs dimaksud, pada aspek ekonomi, sosial

Harapan kami adalah bahwa keberhasilan

maupun lingkungan.

seluruh Jajaran Manajemen dan Divisi terkait
dalam menyusun dan menerapkan inisiatif-

Memperhatikan perkembangan tersebut, kami dari

inisiatif strategis dalam Rencana Aksi Keuangan

jajaran Dewan Komisaris, berpesan agar Direksi

Berkelanjutan 2020-2024 ini, berikut penyusunan

beserta jajarannya semakin meningkatkan kualitas

Laporan Keberlanjutan edisi perdana ini sebagai

pengelolaan kegiatan operasional BTPN Syariah.

respons atas pemberlakuan POJK No. 51/

Kami merekomendasikan intensifikasi penggunaan

POJK.03/2017 tersebut, merupakan awal dari

realisasi optimalisasi sumbangsih tersebut,

cepat dan TEPAT, agar dapat mewujudkan niat baik

sekaligus menunjukkan tingginya komitmen BTPN

lebih cepat, sehingga para nasabah prasejahtera

Syariah dalam mendukung pencapaian tujuan

produktif dapat meningkatkan kesejahteraannya

pembangunan berkelanjutan.

dan mewujudkan mimpi-mimpinya dan disisi lain
BTPN Syariah dapat berkembang optimal dengan

Kami juga meyakini bahwa komitmen BTPN Syariah

mencatatkan kinerja berimbang pada aspek

dalam menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan

ekonomi, sosial maupun lingkungan.

akan didukung penuh oleh seluruh pemangku
Kami percaya kerja sama yang harmonis bersama

kepentingan.

seluruh pemangku kepentingan dapat terus
Memasuki 2020 yang lebih memberi harapan akan

kita ditingkatkan sehingga BTPN dapat terus

adanya perbaikan kondisi usaha yang fundamental,

memberikan kontribusi yang optimal bagi seluruh

Dewan Komisaris mengajak seluruh jajaran

masyarakat, bagi perbaikan lingkungan dan bagi

manajemen dan karyawan untuk bekerja lebih keras

pembangunan negara dan bangsa Indonesia.

lagi dengan cara-cara yang cerdas, menjunjung
tinggi integritas dan profesional serta mampu
memberi arahan kepada para nasabah dengan
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Jakarta, Juli 2020

Kemal Aziz Stamboel
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Komisaris Utama/Independen
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sambutan direktur utama [GRI 102-14]
“Menguatnya isu lingkungan di lingkup global maupun nasional,
memunculkan pertanyaan “apa yang bisa dikontribusikan BTPN
Syariah”. Ada benang merah yang nyata antara keberhasilan
program pembiayaan prasejahtera produktif dengan perbaikan
kualitas lingkungan yang dimulai dari lingkup terkecil, yakni keluarga
dan mayarakat di desa dan masyarakat marginal.
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Hubungan erat tersebut kami uraikan melalui Laporan
Keberlanjutan perdana ini. Melalui Laporan ini, kami juga ingin
menyampaikan tekad untuk mengintensifkan sosialisasi brand kami
– TEPAT – kependekan dari “Terwujud Niat Baik Lebih Cepat”, agar
juga dapat lebih cepat menunjukkan wujud nyata kontribusi BTPN
Syariah dalam mendukung perbaikan kualitas lingkungan melalui
perbaikan pengelolaan operasional dan intensifikasi pelaksanaan

Hadi Wibowo
Direktur Utama
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progam pemberdayaan bagi para nasabah prasejahtera produktif.”

Bismillahirrahmannirrahim
Assalammu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,
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Merupakan sebuah amanah atas kepercayaan

Korelasi positif itulah yang kami sampaikan dalam

yang diberikan kepada kami jajaran Direksi baru

Laporan Keberlanjutan ini. Dan karena dampak

untuk mengembanan tugas dalam membawa

positif terhadap perbaikan kualitas lingkungan yang

BTPN Syariah selangkah lebih maju lagi untuk

muncul selaras dengan peningkatan kesejahteraan

mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi

mereka, kami beserta seluruh jajaran manajemen

nasabah dan berjuta rakyat Indonesia.

dan karyawan BTPN Syariah berkomitmen

Laporan Keberlanjutan perdana ini merupakan

kuat untuk meningkatkan unjuk kinerja Bank

Kinerja keberlanjutan BTPN Syariah tahun 2019

dalam membina dan memberdayakan nasabah

yang telah dicapai oleh Manajemen periode

prasejahtera produktif dengan cepat dan tepat.

sebelumnya yang patut menerima apresiasi
sebesar-besarnya atas setiap pencapaian selama

Laporan Keberlanjutan BTPN Syariah ini merupakan

ini dalam membentuk dan membawa BTPN Syariah

edisi pertama yang kami susun. Melalui Laporan

sehingga menjadi bank dengan prestasi yang dapat

Keberlanjutan perdana ini, yang kami sampaikan

dibanggakan.

satu tahun lebih awal dari ketentuan terkait dalam
POJK No. 51/POJK.03/2017 untuk Bank Buku-2,

Laporan Berkelanjutan perdana ini menandai 10

kami sekaligus ingin menunjukkan pemahaman dan

tahun berkiprahnya #bankirpemberdaya melayani

komitmen yang sama dengan mayoritas korporasi

segmen keluarga prasejahtera di Indonesia. Sejak

dunia, yakni perlunya seluruh warga dunia bersama-

masih tergabung dalam Unit Usaha Syariah di

sama mendukung pencapaian rumusan tujuan

BTPN hingga bertransformasi menjadi BTPN

pembangunan berkelanjutan dalam Sustainable

Syariah, seluruh karyawan kami yang disebut

Development Goals (SDGs).
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#bankirpemberdaya konsisten mengeluarkan
pemikiran secara strategis, fokus dan massive

Selain menerbitkan Laporan Keberlanjutan, sesuai

dalam melayani segmen ini.

ketentuan tersebut, kami juga telah menyusun
dan menyampaikan Rencana Aksi Keuangan

Melalui intensitas interaksi yang berlangsung

Berkelanjutan (RAKB) 2020-2024, dan berkomitmen

cukup lama dengan segmen prasejahtera, kami

penuh untuk merealisasikan beragam inisiatif

melihat langsung, bahwa terdapat korelasi positif

strategis didalamnya mulai tahun 2020 ini, dan

antara perbaikan kesejahteraan para nasabah

akan menyampaikan hasilnya dalam Laporan

prasejahtera produktif tersebut, dengan perbaikan

Keberlanjutan berikutnya.

kualitas lingkungan di sekitar tempat tinggalnya,
dan pada cakupan yang lebih luas, lingkungan
desanya.

Melalui Laporan Keberlanjutan perdana ini kami

Setiap langkah mitigasi, pengelolaan serta

menyampaikan berbagai tantangan dalam

kebijakan yang ditempuh BTPN Syariah yang

menerapkan Keuangan Berkelanjutan, juga strategi

mendukung penerapan prinsip-prinsip tata kelola

dan upaya yang kami lakukan untuk mengatasi

perusahaan yang berkelanjutan serta upaya-upaya

kendala tersebut serta berbagai capaian kinerja

terbaik dalam pengelolaan serta penanganan

pada aspek ekonomi, sosial dan lingkungan

Covid-19 di BTPN Syariah akan kami sajikan dalam

sebagai realisasi peran serta BTPN Syariah

Laporan Tahunan 2020 dan Laporan Keberlanjutan

dalam mewujudkan pembangunan bangsa yang

2020.

berkelanjutan.

tantangan yang dihadapi
Tidak dapat dipungkiri bahwa dampak dari

Terdapat beberapa tantangan utama yang

pandemi Covid-19 telah dirasakan oleh setiap jenis

harus kami atasi dalam merealisasikan seluruh

industri baik di domestik maupun di internasional.

inisiatif strategis yang disampaikan dalam RAKB,

Penanganan serta keterlibatan kami dalam

mencakup:

mendukung Pemerintah mengurangi penyebaran

• Keterbatasan pemahaman jajaran internal

Covid-19 dengan terus mengupayakan terbaik
bagi nasabah dan karyawan maka kami telah
merumuskan Kebijakan-kebijakan serta upayaupaya yang dipandang terbaik sesuai kondisi
perusahaan untuk memastikan keselamatan dan

maupun pemangku kepentingan terhadap
konsep keberlanjutan.
• Keterbatasan pemahaman mengenai
pengenalan dan mitigasi risiko lingkungan.
• Belum adanya standar operasi maupun kebijakan

keamanan karyawan maupun nasabah. Kami

yang mengintegrasikan pengelolaan risiko sosial

berupaya maksimal untuk memastikan tidak

sekaligus lingkungan dengan aspek operasional

adanya pengurangan karyawan, namun tetap

perbankan dan tata kelola perusahaan.
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melanjutkan aktivitas operasional sesuai anjuran
pemerintah yang mengedepankan physical

strategi pencapaian tujuan keberlanjutan

distancing dan prioritas kesehatan.

Kondisi dan Peluang Usaha dimulai dengan tiga

tata kelola Keberlanjutan, kami mewujudkan
penerapan prinsip-prinsip tata kelola keberlanjutan
dengan cara mengatur kegiatan sedemikian rupa
yang mendukung upaya keberlanjutan namun
menyesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19,
mempertimbangkan pentingnya melakukan
pembatasan sosial. BTPN Syariah terus menempuh
Kebijakan dalam melakukan penghematan dan
pengurangan emisi karbon, antara lain mengurangi
perjalanan dinas, dengan memperbanyak pelatihan
secara daring, menyelenggarakan Rapat Korporasi
Direksi dan Dewan Komisaris serta Komite dengan
cara virtual yang dikombinasikan dengan rapat
kehadiran fisik di kantor pusat. Kebijakan ini
ditempuh dengan tetap memperhatikan ketentuan
terkait Tata Kelola Perusahaan yang baik.

lokasi pilot di tahun 2010, lalu dilakukan roll out
massive di tahun 2011 sampai dengan tahun
2012, kami membuka 100 tim pelayanan dengan
merekrut ±4000 karyawan baru, lulusan SMA di
setiap daerah. Mereka kami latih sehingga bisa
menjemput bola dan melayani ibu-ibu keluarga
prasejahtera dari Aceh sampai Nusa Tenggara
Timur dengan tiga perilaku utama yaitu jujur,
sopan, dan disiplin dalam pelayanan. Community
Officer BTPN Syariah, Melati Putih Bangsa, aktif
melakukan pendampingan sehingga nasabah bisa
menunjukkan 4 (empat) semangat untuk berdaya
yakni Berani Berusaha, Disiplin, Kerja Keras dan
Saling Bantu (biasa kami sebut BDKS). Empat
semangat inilah yang pada akhirnya membuat
mereka dapat memiliki kehidupan yang lebih baik.
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Dengan terus berpegang kepada komitmen

Di tahun 2014, lahir BTPN Syariah dengan cara

mencatatkan pertumbuhan portofolio dan aset

mengakuisisi dan melakukan konversi Bank Sahabat

yang paling cepat dari sesama pelaku perbankan

Purba Danarta menjadi BTPN Syariah dan seluruh

syariah, bahkan perbankan nasional. Kami terus

portfolio UUS BTPN disatukan kepada Bank ini. Di

berupaya memperbaiki seluruh aspek operasional

tahun 2018, BTPN Syariah go public, memantapkan

BTPN Syariah sebagai langkah antisipasi bagi

status perusahaan menjadi perusahaan dengan

pertumbuhan skala usaha dimasa mendatang.

standar perusahaan publik yang mumpuni.

strategi keberlanjutan
Jumlah keluarga yang telah dilayani secara

Sebagai Bank Umum Syariah yang seluruh

akumulasi mencapai lebih dari 5 juta nasabah yang

portofolio pembiayaannya tertuju pada nasabah

artinya telah berakumulasi untuk menyentuh lebih

prasejahtera produktif, kami mengamati dengan

dari 20 juta penduduk Indonesia.

seksama, bahwa perubahan tingkat kesejahteraan,
mengiringi keberhasilan Program Daya dan

Pendanaan difokuskan berasal dari keluarga/

dukungan pembiayaan wirausaha yang kami

kelompok sejahtera di kota-kota besar dengan

jalankan, memberi beragam benefit dari sisi sosial

mengedepankan keamanan dana, pelayanan

maupun lingkungan.

prima, bagi hasil yang kompetitif dan tentunya
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ikut serta dalam pemberdayaan kepada keluarga

Mayoritas nasabah prasejahtera produktif

prasejahtera produktif di Indonesia. Lebih dari

kami, terus bergerak menjauhi garis kemiskinan

10 tahun itulah kami fokus istiqomah membangun

sesuai standar internasional. Seiring naiknya

produk, proses dan layanan yang berbeda yang

kesejahteraan, angka putus sekolah anak-anak

bisa efektif melayani keluarga prasejahtera

nasabah kami semakin menurun. Pola hidup

produktif mematahkan mitos bahwa mereka

sehat nasabah kami juga semakin meningkat dan

adalah unbankable. BTPN Syariah menginspirasi

penggunaan kayu bakar maupun arang briket

industri untuk bersama melayani segmen yang

sebagai sumber energi rumah tangga mereka

jumlahnya mencapai 40 juta, menciptakan new

semakin jauh berkurang.

breed of bankers, productive poor bankers, kontribusi
signifikan untuk terciptanya industri di segmen ini.

Seluruh manfaat sosial maupun lingkungan
tersebut, selaras dengan beragam rumusan

Sebagai Bank Umum Syariah yang sejak awal

tujuan pembangunan pada aspek sosial maupun

pendiriannya sangat intensif berinteraksi dengan

lingkungan dari SDGs.
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masyarakat prasejahtera produktif, kami sangat
memahami bahwa peluang bagi BTPN Syariah

Sebagai pemenuhan ketentuan POJK No. 51/

untuk berkembang tentunya sangat besar. Sebagai

POJK.03/2017, kami telah menetapkan empat

salah satu negara dengan penduduk mencapai

inisiatif strategis untuk meningkatkan kompetensi

267an juta (Bappenas), masih termasuk negara

yang tersedia demi mengoptimalkan seluruh

menengah bawah dan sebagian besar beragama

manfaat sosial maupun lingkungan dari kegiatan

Islam, kami meyakini layanan perbankan berbasis

kami dalam memberdayakan nasabah prasejahtera

syariah yang kami tawarkan menjadi salah satu

produktif. Keempat inisiatif strategis tersebut

keunggulan.

adalah:
1. Membangun Operational Excellence

Dengan dukungan 23 Kantor Cabang dan 41

2. Meningkatkan Aset Bank

Kantor Fungsional, beserta 8.500 community

3. Mengeksplorasi fee-based income

officer Melati Putih Bangsa, di lapangan, kami

4. Memperkuat kemampuan organisasi

Kami kemudian menetapkan 9 program kegiatan

Perbaikan kinerja ekonomi tersebut membuat kami

yang dikelompokkan kedalam 3 Progam Utama

mampu meningkatkan jumlah distribusi perolehan

sebagai rencana aksi yang akan kami jalankan,

nilai ekonomi kepada para pemangku kepentingan,

dalam RAKB BTPN Syariah 2020-2024. Tiga

yakni: pemilik properti yang disewa, gaji karyawan,

Program Utama dimaksud adalah:

penyedia jasa leasing kendaraan, fee untuk sistem

1. Peningkatan Portofolio Keuangan Berkelanjutan.

TI yang digunakan dan berbagai biaya operasional

2. Pengembangan Kapasitas Internal.

lain, dengan total senilai Rp556,50 miliar dari

3. Penyesuaian organisasi, manajemen risiko,

Rp503,82 miliar di tahun 2018.

dan tata kelola, dan atau standar prosedur
operasional.

Kami berkontribusi langsung kepada pendapatan
negara melalui pembayaran pajak maupun retribusi

Ketiga Program Utama berikut 9 (sembilan)

lainnya sebesar Rp562,72 miliar dari Rp368,99

Rincian program kegiatan tersebut kemudian

miliar di tahun sebelumnya, serta merealisasikan

kami jabarkan dalam berbagai kegiatan spesifik

dana untuk kegiatan tanggung jawab sosial senilai

yang akan kami jalankan dan evaluasi secara

Rp2,85 triliun. Kami juga mendistribusikan nilai

berkala, kemudian kami sampaikan dalam RAKB

perolehan ekonomi kepada para penyandang

dan Laporan Keberlanjutan tahun berikutnya

dana dalam bentuk bagi hasil syirkah sebesar

sesuai ketentuan. Tujuannya adalah memastikan

Rp523,59 miliar, naik dari Rp367,67 miliar di tahun

bahwa kami, sebagai #bankirpemberdaya dapat

sebelumnya.

memaksimalkan kompetensi yang kami miliki untuk
mendukung pencapaian berbagai rumusan tujuan

Lebih dari itu, kami memberikan kontribusi besar

pembangunan berkelanjutan dalam SDGs yang

dalam bentuk penyediaan akses layanan perbankan

telah kami identifikasi secara optimal.

nircabang, untuk mendukung pengembangan usaha
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para pelaku bisnis ultramikro melalui community

kinerja keberlanjutan
kinerja dan kontribusi di bidang ekonomi

officer maupun agen Laku Pandai. Hingga akhir

Kami mencatatkan pertumbuhan pembiayaan

officer yang beroperasi di lebih dari 250 kota dan 23

menjadi sebesar Rp9,00 triliun naik 23,7% dari

provinsi di seluruh wilayah Indonesia.

tahun 2019 tercatat terdapat 10.500 community

Rp7,28 triliun di tahun 2018. Adapun aset BTPN
Syariah naik 27,8% menjadi Rp15,38 triliun dari

dampak sosial yang nyata

Rp12,04 triliun di tahun sebelumnya.

Kami melakukan survei secara berkala kepada

Dengan pertumbuhan tersebut, kami mencatatkan

pembiayaan setiap siklusnya. Metode dan alat ukur

pertumbuhan pendapatan pengelolaan dana dan

yang dipilih merupakan alat ukur internasional dan

bagi hasil bersih sebagai Mudharib dan pendapatan

memiliki kredibilitas yang baik, tapi tetap mudah

operasional lainnya, total sebesar Rp3,96 triliun,

dalam mengimplementasikannya, yaitu PPI (Poverty

naik 28,1% dibanding tahun 2018 yang sebesar

Probability Index) dari IPA (Innovative for Poverty

Rp3,09 triliun. Kami mencatatkan kenaikan laba

Action).

bersih 45,0% menjadi sebesar Rp1.400 miliar dari
sebesar Rp965,31 miliar di tahun 2018. Sementara

Berdasarkan hasil survei diketahui bahwa nasabah

jumlah laba komprehensif tahun 2019 adalah

prasejahtera produktif yang telah melewati siklus

sebesar Rp 1.408 miliar, naik 40,3% dari Rp 1.004

ketiga pembiayaan, probability mereka kembali ke

miliar di tahun 2018.
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nasabah prasejahtera yang mengikuti program

garis prasejahtera menurun dari 26,7% menjadi

kinerja pelestarian lingkungan

22,0%. Anak nasabah yang tidak bersekolah turun

Kegiatan operasional kami sejatinya memberi

dari 16,8% ke 10,8%. Penggunaan kayu bakar turun

dampak langsung yang minimal terhadap

dari 9,2% ke 4,9%.

kelestarian lingkungan. Oleh karenanya dukungan
terhadap upaya menjaga kelestarian lingkungan

Dana pihak ketiga dari keluarga prasejahtera telah

kami lakukan melalui 2 pendekatan, yakni:

mencapai Rp1,87 triliun di tahun 2019, tumbuh

Peningkatan pembinaan sadar lingkungan lestari

23,16% Year on Year (YoY). Kami sangat gembira

dan pola hidup sehat pada para nasabah dan

atas langkah-langkah ini, walaupun kami menyadari

pendekatan ketiga dilakukan melalui implementasi

banyak fakta lain yang ikut berperan atas hal ini.

kebijakan operasional ramah lingkungan.

Namun ini semua menunjukan adanya perubahan
positif nasabah kami yang nyata.

kinerja sosial kemasyarakatan

Pada pendekatan pertama, kami telah menyiapkan
dan menyampaikan berbagai materi pemberdayaan
mengenai lingkungan lestari dan pola hidup sehat

BTPN Syariah menjalankan program khusus dan

pada saat pelaksanaan program pemberdayaan

spesifik dalam meningkatkan kehidupan sosial

rutin dengan para nasabah.

kemasyarakatan, yang menjadi unique value
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proposition BTPN Syariah, yakni Daya. Daya menjadi

Sedangkan pada pendekatan kedua, kami

platform kami dalam mengimplementasikan visi dan

berkomitmen penuh untuk menerapkan konsep

misi meningkatkan kualitas hidup berjuta keluarga

Green Office, diantaranya melalui penerapan

nasabah BTPN Syariah.

kebijakan paperless, penerapan konsep smart
building untuk menghemat konsumsi energi dan

Ada beragam program pemberdayaan yang

menyediakan sumber air mandiri untuk menekan

kami sajikan melalui Daya. Mulai dari konsultasi

jumlah limbah plastik air minum dalam kemasan.

pengembangan usaha, literasi keuangan, konsultasi
kesehatan maupun persoalan hidup keseharian

perbaikan lingkungan kerja

lainnya, hingga konsultasi pembukaan pasar

Dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif,
pemenuhan komitmen kami adalah melalui
penerapan kebijakan kesetaraan dan persamaan
kesempatan dalam pengelolaan sumber daya
manusia, dengan senantiasa melibatkan peran
Human Capital BTPN Syariah sebagai mitra diskusi
yang konstruktif dalam menetapkan berbagai
kebijakan strategis berkaitan dengan pengelolaan
SDM.

produk-produk ultra micro lending.
Lebih dari itu, kami juga mewujudkan beragam
Program Peduli Sosial, meliputi Bantuan
Pembangunan SD Korban Gempa di Lombok.
Kami juga menyelenggarakan program untuk
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mempererat silaturahmi antar nasabah, sekaligus
mengembangkan wawasan nasabah prasejahtera
produktif, diantaranya dengan merealisasikan
program Umroh Satu Pesawat Nasabah, Program
Tepat Peduli dan Silaturahmi Tepat. Melalui
Daya, kami menunjukkan komitmen penuh BTPN
Syariah untuk mendukung upaya Pemerintah
dalam membuka kesempatan kerja, mengentaskan
kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan dan
mengurangi kesenjangan.

Pada tahun 2019, BTPN Syariah merealisasikan
524 sesi pelatihan dan pengembangan yang
diikuti 10.433 peserta dengan rata-rata jam
pelatihan 12,27 jam per karyawan. BTPN Syariah
menginvestasikan dana sebesar Rp22,5 miliar untuk
merealisasikan program pengembangan ini.

Kami juga memberikan paket remunerasi yang
setara dan adil, dengan semata-mata berdasarkan
pada kinerja dan kontribusi para karyawan.

meningkatkan kualitas tata kelola
Kami meyakini pemenuhan harapan pemangku
kepentingan dan pencapaian tujuan keberlanjutan
dapat berjalan lebih efisien manakala BTPN Syariah
mendapatkan kepercayaan penuh. Untuk itu kami
menunjukkan komitmen penuh melalui pengelolaan
perusahaan yang berkualitas, melalui implementasi
prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

penutup
Kami meyakini seluruh upaya yang telah dilakukan
sepanjang tahun 2019 tersebut memberi gambaran
jelas kepada para pemangku kepentingan
mengenai kuatnya komitmen seluruh jajaran dalam
mendukung pencapaian tujuan keberlanjutan. Juga
menegaskan tingginya komitmen untuk senantiasa
memenuhi harapan para pemangku kepentingan
melalui optimalisasi sumber daya yang tersedia,
secara efektif dan efisien.

Atas nama Direksi, saya ingin menyampaikan
penghargaan dan rasa terima kasih kepada
seluruh karyawan dan pemangku kepentingan
atas berbagai pencapaian BTPN Syariah di tahun
2019. Berkat dedikasi, inovasi dan kerja keras
seluruh jajaran karyawan dan manajemen, serta
dukungan dari para pemangku kepentingan, kami
berhasil mengatasi berbagai tantangan yang
ada, mencatatkan pertumbuhan skala usaha
yang substansial dan menguatkan dasar bagi
meningkatnya sumbangsih BTPN Syariah bagi
pencapaian tujuan keberlanjutan bersama-sama
warga korporasi dunia lainnya sekarang dan masa
mendatang.
Selanjutnya, saya mengajak seluruh jajaran
BTPN Syariah untuk bersama-sama membantu
mewujudkan niat baik nasabah keluarga
prasejahtera produktif meraih mimpi mereka,
meningkatkan taraf hidup mereka dengan
menyediakan produk jasa perbankan yang tepat,
menyampaikan materi-materi pemberdayaan
yang tepat bagi mereka agar mereka dapat
mengatasi beragam kendala dan tantangan dalam
mengembankan skala wirausaha mereka dengan
tepat dan cepat, sehingga mampu memberikan
kontribusi yang signifikan bagi pembangunan
perekonomian Indonesia dan mewujudkan tujuan
keberlanjutan.

Jakarta, Juli 2020

Hadi Wibowo
Direktur Utama
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Kami melakukan penilaian kinerja berkala terhadap
seluruh karyawan, berdasarkan Key Performance
Indicator yang telah disepakati bersama, dan
mempromosikan kenaikan jabatan bagi karyawan
dengan kinerja istimewa. Pada tahun 2019, kami
mempromosikan kenaikan jabatan bagi 261
karyawan.
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sambutan ketua dewan pengawas syariah
[GRI 102-14]

Kami sebagai Dewan Pengawas Syariah berkewajiban mendukung
apa yang sudah dilakukan oleh BTPN Syariah selama ini dan terus
memantau bagaimana Bank melalui kegiatan operasionalnya,
produk-produk yang ditawarkan dan pelayanan yang diberikan
kepada nasabah telah sesuai dengan hukum dan ketentuan syariah
yang berpedoman pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis
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Ulama Indonesia (DSN MUI).
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H. Ikhwan Abidin, MA
Ketua Dewan Pengawas Syariah

Bismillahirrahmannirrahim
Assalammu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
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Pilihan BTPN Syariah untuk melayani masyarakat

Kendati demikian, BTPN Syariah tetap berkewajiban

prasejahtera produktif dengan sepenuh hati

melaksanakan fungsi edukasi kepada nasabah

merupakan andil yang nyata dalam membantu,

prasejahtera produktif. Tidak hanya mengenai

membela dan memberdayakan mereka yang

literasi keuangan tapi juga literasi mengenai prinsip

memang seharusnya paling utama dilindungi. Misi

Syariah itu sendiri; bahwa yang penting di dalam

BTPN Syariah bukan semata-mata memberikan

syariah bukan hanya kesesuaian akad, tetapi

jasa keuangan tetapi bagaimana meningkatkan

juga tentang integritas dan rasa kebersamaan

kesejahteraan nasabah prasejahtera produktif

di dalamnya. Selain itu, sistem pemantauan dan

tersebut dengan cara yang halalan thoyyiban dan

evaluasi perlu terus ditingkatkan mengingat kondisi

sesuai dengan prinsip syariah. Kami sebagai Dewan

nasabah prasejahtera produktif yang berbeda-beda

Pengawas Syariah berkewajiban mendukung apa

di lapangan.

yang sudah dilakukan oleh BTPN Syariah selama
ini dan terus memantau bagaimana Bank melalui

Pada 2019, BTPN Syariah meluncurkan istilah

kegiatan operasionalnya, produk-produk yang

Tepat untuk semua nama produk dan layanan.

ditawarkan dan pelayanan yang diberikan kepada

Ini menegaskan bahwa impian nasabah yang

nasabah telah sesuai dengan hukum dan ketentuan

pernah mereka ikrarkan dahulu dan semangat

syariah yang berpedoman pada fatwa Dewan

#bankirpemberdaya dalam mendampingi memiliki

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN

tujuan yang sama yaitu untuk mewujudkan niat

MUI).

baik lebih cepat dengan cara yang tepat. Konteks
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ini sejalan dengan maqashid (tujuan) syariah yang
Prinsip dasar syariah adalah bermuara pada nilai-

dirumuskan dalam 5 (lima) hal inti yaitu melindungi

nilai kemanusiaan, yang tidak hanya berkeadilan

agama, melindungi jiwa, melindungi akal, melindungi

hukum tetapi juga keadilan sosial. Hal ini tentunya

keturunan dan melindungi harta. Dalam hal ini, kami

sejalan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan.

melihat pelaksanaan dan cara mentransformasi

Peran BTPN Syariah dalam membantu kelompok

keluarga prasejahtera produktif ke posisi yang

masyarakat prasejahtera untuk memperoleh

lebih baik, hingga berkembang menjadi kelompok

akses pada layanan perbankan yang profesional,

masyarakat sejahtera, sudah dilakukan dengan

berakhlak baik dan menjunjung kejujuran patut

tepat.

diapresiasi. Oleh karena itu, menurut pengamatan
kami, sejauh ini kegiatan pelaksanaan dan
operasional BTPN Syariah telah sesuai dengan
prinsip dan tuntunan syariah.

Kami yakin, dengan strategi dan inisiatifnya,

produktif di Indonesia, juga pada perbaikan kualitas

BTPN Syariah akan mampu mempertahankan

lingkungan hidup mereka, sehingga keberkahan dan

dan meneruskan komitmennya dengan lebih baik

kelayakan rezeki akan melampaui nilai yang tinggi,

lagi untuk melindungi dan memberdayakan lebih

tidak hanya secara lahiriah namun juga secara

banyak lagi masyarakat prasejahtera produktif

batiniah.

yang terpencil. Cakupan yang lebih luas berarti
dampak yang dihasilkan pun akan lebih besar dan

Dengan tekad besar tersebut, strategi dan

nyata. Kami mengerti bahwa hal ini tidak mudah.

pendekatan yang dilakukan oleh BTPN Syariah

Butuh tekad, kerja keras dan dan keberanian

tidak hanya harus menjadi lebih informatif dan

untuk mengambil risiko. Insya Allah, kami akan

komunikatif saja, tetapi juga perlu menggunakan

terus mengawal dan memberi dorongan, sembari

mata hati yang menekankan aspek kemanusiaan

memastikan bahwa kepatuhan pada kaidah dan

sehingga akan lebih banyak kesempatan untuk

prinsip-prinsip syariah tetap menjadi yang utama.

mewujudkan niat baik lebih cepat bagi lebih banyak
orang di masa mendatang.

Prestasi dan pengakuan yang telah diterima oleh
BTPN Syariah hingga saat ini dari berbagai pihak di

Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan

dalam dan luar negeri adalah bukti BTPN Syariah

Allah SWT dan ridha-Nya selalu menyertai daya

telah mewujudkan visinya dengan baik. Kami

upaya kita untuk terus berusaha bermanfaat bagi

berharap BTPN Syariah terus istiqomah berada

seluruh umat. Aamiin YRA.

di jalur komitmen dan tanggung jawabnya untuk
BTPN Syariah, Insya Allah mewujudkan semua niat

banyak pihak terutama keluarga prasejahtera

baik lebih cepat dan tepat.

Wassalammu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, Juli 2020

H. Ikhwan Abidin, MA
Ketua Dewan Pengawas Syariah
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membantu dan memberi manfaat pada lebih
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02
kerangka strategi keberlanjutan
Meyakini bahwa kegiatan usaha yang dijalankan telah sejalan
dengan tujuan pembangunan bangsa, dan mampu memberi
manfaat terbaik dari aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan,
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BTPN Syariah berkomitmen penuh untuk meningkatkan kompetensi
dan kinerja seluruh jajarannya sebagai bagian dari upaya memenuhi
target-target pembangunan berkelanjutan skala global dalam
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rumusan Sustainable Development Goals (SDGs).

tujuan pembangunan berkelanjutan skala global
Sejak awal tahun 2016 hingga akhir tahun 2030

pembangunan skala global sebelumnya, Millenium

seluruh negara di dunia telah sepakat untuk mulai

Development Goals (MDGs).

menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan
skala global sebagaimana dirumuskan dalam

Rumusan tersebut meliputi seluruh aspek dasar

Sustainable Development Goals (SDGs), atau

dalam prinsip keberlanjutan, yang kemudian

disebut juga Global Goals. Rumusan SDGs

dijabarkan kedalam 17 rumusan tujuan, sebagai

merupakan pengganti dari rumusan komitmen

berikut:

Tanpa Kemiskinan

Air Bersih dan Sanitasi

Mengakhiri kemiskinan dalam

Menjamin ketersediaan air

bentuk apapun di seluruh

bersih dan sanitasi yang

penjuru dunia.

berkelanjutan untuk semua
orang.
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Tanpa Kelaparan

Energi Bersih dan Terjangkau

Mengakhiri kelaparan,

Menjamin akses terhadap

mencapai ketahanan pangan

sumber energi yang

dan peningkatan gizi, dan

terjangkau, terpercaya,

mempromosikan pertanian

berkelanjutan, dan modern

berkelanjutan.

untuk semua orang.

Kesehatan dan Kesejahteraan

Pertumbuhan Ekonomi

Menjamin kehidupan yang

dan Pekerjaan yang Layak

sehat dan mempromosikan

Mendukung pertumbuhan

kesejahteraan untuk seluruh

ekonomi yang berkelanjutan

masyarakat di segala usia.

dan inklusif, membuka
kesempatan kerja seluas-
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luasnya, produktif serta
menciptakan pekerjaan yang
Pendidikan Berkualitas

layak untuk semua.

Menjamin kualitas pendidikan
inklusif dan adil dan

Industri, Inovasi dan

mempromosikan kesempatan

Infrastruktur

belajar seumur hidup untuk

Membangun infrastruktur

semua orang.

tangguh, mempromosikan
industrialisasi inklusif dan

Kesetaraan Gender
Mencapai kesetaraan gender
dan memberdayakan kaum
ibu dan anak perempuan.

berkelanjutan dan mendorong
inovasi.

Mengurangi Kesenjangan

Institusi Peradilan yang Kuat dan

Mengurangi kesenjangan

Perdamaian

di dalam sebuah Negara

Mempromosikan masyarakat

maupun di antara negara-

yang damai dan inklusif untuk

negara di dunia.

pembangunan berkelanjutan,
menyediakan akses terhadap
keadilan bagi semua pihak

Keberlanjutan Kota dan

termasuk untuk lembaga,

Komunitas

membangun institusi yang efektif,

Membangun kota-kota

akuntabel dan inklusif di semua

dan pemukiman yang

tingkatan.

inklusif, aman, berkualitas,
berketahanan dan
berkelanjutan.

Kemitraan untuk Mencapai
Tujuan

Konsumsi dan Produksi

Memperkuat implementasi

Bertanggung Jawab

dan merevitalisasi kemitraan

Menjamin keberlangsungan

global untuk pembangunan

konsumsi dan pola produksi.

berkelanjutan.

Aksi Terhadap Iklim
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Bertindak cepat untuk
memerangi perubahan iklim
dan dampaknya.
Indonesia sebagai salah satu negara yang
Kehidupan di Air

ekuator dengan luasan hutan tropis cukup

Melestarikan dan menjaga

besar, merupakan salah satu dari banyak negara

keberlangsungan laut dan

yang telah menyatakan komitmennya untuk

kehidupan sumber daya

bersama-sama negara lainnya, mendukung

laut untuk pengembangan

upaya pencapaian beragam rumusan tujuan

pembangunan yang

pembangunan berkelanjutan skala global dalam

berkelanjutan.

SDGs tersebut.

Kehidupan di Darat
Melindungi, memulihkan dan
meningkatkan pemanfaatan
keberlangsungan pemakaian
ekosistem darat, mengelola
hutan secara berkelanjutan,
mengurangi tanah tandus
serta tukar guling tanah,
memerangi penggundulan
hutan, menghentikan dan
memulihkan degradasi lahan,
serta menghentikan hilangnya
keanekaragaman hayati.

Sementara BTPN Syariah, sebagai salah satu
Bank Umum Syariah skala nasional dengan
seluruh aktivitas pembiayaan ditujukan kepada
masyarakat prasejahtera produktif yang memiliki
kemauan kuat untuk berusaha memajukan
kehidupan keluarga, meyakini kegiatan yang
dijalankan selaras dengan berbagai rumusan
SDGs, khususnya rumusan tujuan di bidang sosial
kemasyarakatan.
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tengah berkembang cukup pesat dikawasan

pencapaian global goals dengan aksi keuangan berkelanjutan
Pemerintah Indonesia, melalui Otoritas Jasa Keuangan, telah mengeluarkan Peraturan
OJK 51/POJK.03.2017 tentang “Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten
dan Perusahaan Publik”, lengkap dengan target waktu implementasi bagi seluruh perusahaan di bidang
keuangan, dan bagi perusahaan yang telah listing di pasar modal Indonesia, PT Bursa Efek Indonesia (BEI).

5 (Lima) Tujuan Utama Pemberlakuan POJK 51

1

Terciptanya
lingkungan Bisnis

2

3

Mendukung
terciptanya

Mendorong
pelaku pasar

Keuangan maupun

pertumbuhan

modal / keuangan

non-Keuangan di

ekonomi

menjalankan bisnis

lingkup pasar modal

berkelanjutan.

berdasarkan prinsip

/ keuangan yang pro

3P (Profit, Planet,

lingkungan dan pro

People).

sosial.

4
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5

Mendorong terjadinya proses pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan aspek
ekonomi, lingkungan dan sosial.

Mendorong pelaku bisnis di pasar modal/
keuangan untuk menerbitkan dan
mempublikasikan Laporan Keberlanjutan.

berkontribusi positif pada stabilitas sistem
keuangan;
• Mengurangi kesenjangan sosial, mengurangi
dan mencegah kerusakan Lingkungan Hidup,

Ketentuan POJK No. 51/POJK.03/2017

menjaga keanekaragaman hayati, dan

secara spesifik juga menyebutkan bahwa

mendorong efisiensi pemanfaatan energi

tujuan penerapan Keuangan Berkelanjutan

dan sumber daya alam; dan

secara spesifik, adalah untuk:

• Mengembangkan produk dan/atau jasa
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keuangan yang menerapkan prinsip
• Menyediakan sumber pendanaan yang

Keuangan Berkelanjutan.

dibutuhkan untuk mencapai tujuan
pembangunan berkelanjutan dan pendanaan
terkait perubahan iklim dalam jumlah yang
memadai;
• Meningkatkan daya tahan dan daya saing
Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Emiten, dan
Perusahaan Publik melalui pengelolaan risiko
sosial dan Lingkungan Hidup yang lebih baik
dengan cara mengembangkan produk dan/
atau jasa keuangan yang menerapkan prinsip
Keuangan Berkelanjutan sehingga mampu

Seluruh tujuan dari penerapan keuangan
berkelanjutan pada hakekatnya selaras
dengan berbagai rumusan tujuan yang
terdapat dalam SDGs dan selaras dengan
pencapaian tujuan keberlanjutan. Oleh
karenanya, BTPN Syariah mendukung dan
siap melaksanakan butir-butir ketentuan
dalam aturan tersebut, termasuk
merintis penyesuaian pola pengelolaan
kegiatan operasional dan penyusunan
pelaporannya.

keselarasan operasional dengan
tujuan pembangunan berkelanjutan
Dalam upaya meningkatkan daya tahan
dan daya saing melalui pengelolaan risiko
sosial dan lingkungan hidup yang lebih baik,
mengurangi kesenjangan sosial, mengurangi,
mencegah kerusakan lingkungan hidup, menjaga
keanekaragaman hayati, mendorong efisiensi

Ke-enam rumusan tujuan tersebut adalah:
• Tujuan 1 – Tanpa Kemiskinan
• Tujuan 4 – Pendidikan Berkualitas
• Tujuan 5 – Kesetaraan Gender
• Tujuan 8 – Pekerjaan layak  dan pertumbuhan
ekonomi
• Tujuan 10 – Berkurangnya kesenjangan
• Tujuan 13 – Penanganan Perubahan Iklim

pemanfaatan energi dan sumber daya alam
yang menerapkan prinsip-prinsip keuangan
kontribusi positif pada stabilitas sistem keuangan

inisiatif pengembangan usaha
berkelanjutan

di Indonesia melalui keuangan inklusif. Fokus

[FS1, FS4]

pada keuangan inklusif telah menjadi bagian dari

Sebagai salah satu bank dengan jaringan luas

kegiatan usaha Bank, sejak awal BTPN Syariah

dan memberikan jasa layanan perbankan inklusif

hadir dan masih beroperasi sebagai Unit Usaha

dengan segmen spesifik, yakni perempuan

Syariah pada 2010 lalu.

prasejahtera produktif yang berkemauan keras

berkelanjutan, BTPN Syariah hadir memberikan

untuk memajukan kehidupan keluarga, BTPN
Sejak spin off dan menjadi entitas mandiri, BTPN

Syariah berkomitmen penuh untuk mendukung

Syariah telah memantapkan diri untuk berperan

upaya pencapaian beragam rumusan tujuan

lebih aktif dalam mendukung tercapainya berbagai

pembangunan berkelanjutan tersebut.

tujuan pembangunan berkelanjutan. BTPN Syariah
telah memenuhi 6 butir dari 17 butir Tujuan

Dalam rangka mendukung upaya bersama

Pembangungan Berkelanjutan yang selaras dengan

tersebut, BTPN Syariah telah merumuskan tujuan

bidang usaha dan berkomitmen penuh untuk

pelaksanaan Keuangan Berkelanjutan yang selaras

berusaha mewujudkannya.

dengan bidang usahanya, sebagai berikut;
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Tujuan Pelaksanaan Keuangan Berkelanjutan BTPN Syariah
4. Literasi Keuangan

Menyediakan produk dan paket jasa

Menyelenggarakan metode pembelajaran

keuangan yang inklusif, kompak,

literasi keuangan yang spesifik, mudah

sederhana namun aman untuk mendukung

dipahami, berdaya guna sebagai wujud

pengentasan kemiskinan.

dukungan terciptanya inklusi keuangan yang
merata di seluruh wilayah Indonesia.

2. Aksesibilitas
Menyediakan produk layanan jasa keuangan

5. Pembelajaran dan Pertumbuhan

yang mudah diakses, tersedia setiap

Mengembangkan kapasitas dan kapabilitas

saat, dan didukung penerapan teknologi

bank, baik internal maupun melalui kemitraan,

informasi terkini.

untuk melaksanakan dan meningkatkan
kualitas keuangan berkelanjutan sesuai

3. Proses Bisnis

dengan kebutuhan para nasabah,

Menyelenggarakan layanan keuangan

arah pengembangan usaha dan tujuan

yang mengintegrasikan risiko sosial dan

keberlanjutan khususnya di bidang sosial

tata kelola dalam produk, jasa dan dalam

kemasyarakatan.

pengambilan keputusan bisnis serta
menjalankan operasi perbankan yang
semakin ramah lingkungan.
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1. Portofolio

Sebagai bagian dari dukungan terhadap pencapaian tujuan keberlanjutan dan sebagai wujud implementasi
rumusan tujuan Keuangan Berkelanjutan tersebut, BTPN Syariah telah menetapkan strategi pengembangan
usaha yang komprehensif.
BTPN Syariah juga telah menetapkan beberapa inisiatif program yang telah dan akan dilaksanakan dalam
beberapa tahun mendatang. Inisiatif yang dirumuskan dan dilaksanakan tersebut selaras dengan kegiatan
usaha yang selama ini dijalankan dan juga selaras dengan pencapaian berbagai tujuan pembangunan
berkelanjutan yang telah diidentifikasi. Beberapa inisiatif yang akan dijalankan diantaranya, mencakup:
1. Pembiayaan Produktif terhadap masyarakat prasejahtera (khususnya perempuan)
2. Eksplorasi alternatif pembiayaan kepada masyarakat prasejahtera lainnya seperti pembiayaan kepada
Agen BTPN Syariah, pembiayaan pico, pembiayaan pertanian, pembiayaan untuk pendidikan dan lain-lain
Jasa Keuangan Berkelanjutan
3. Program pelatihan kepada nasabah pembiayaan dan masyarakat sekitarnya (sehubungan kesehatan,
lingkungan, sosial dan kewirausahaan)
4. Program pelatihan Agen
5. Program pengembangan infrastruktur komunitas nasabah (sehubungan pendidikan, lingkungan, dan
kewirausahaan)
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PT Bank BTPN
Pensiunan
Syariah
Nasional
Tbk Laporan
SyariahKeberlanjutan
Tbk Laporan Keberlanjutan
2019
2019
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03
tentang laporan keberlanjutan
“Melalui Laporan Keberlanjutan perdana ini, BTPN Syariah
menunjukkan komitmennya dalam mendukung peningkatan
kesejahteraan masyarakat prasejahtera produktif, memberdayakan
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mereka, mengurangi ketimpangan pendapatan sekaligus mendukung
pertumbuhan ekonomi nasional melalui penyediaan layanan
jasa perbankan syariah yang handal yang sejalan dengan upaya
peningkatan kehidupan sosial sekaligus perbaikan lingkungan
berkelanjutan dalam SDGs”.

PT Bank BTPN
Pensiunan
Syariah
Nasional
Tbk Laporan
SyariahKeberlanjutan
Tbk Laporan Keberlanjutan
2019
2019

yang selaras dengan beberapa rumusan tujuan pembangunan

Selamat datang di Laporan Keberlanjutan

Pada penyusunan Laporan Keberlanjutan Tahun

(Laporan) perdana PT Bank BTPN Syariah Tbk

2019 ini, BTPN Syariah masih belum menggunakan

(BTPN Syariah), yang merupakan Laporan yang

jasa penjamin (assurance), namun demikian untuk

disusun untuk menggambarkan upaya-upaya yang

menjamin kebenaran metode penulisan, kredibilitas

telah dilakukan bank guna mendukung pencapaian

dan kualitas informasi yang tercantum dalam

berbagai rumusan tujuan pembangunan

laporan ini, seluruh isi dan data telah melalui

berkelanjutan dalam SDGs. Melalui laporan ini,

tahap verifikasi internal dan dilakukan proses In

BTPN Syariah memberikan gambaran tantangan

Accordance-Check oleh pihak independen. BTPN

yang dihadapi dalam mengembangkan usaha,

Syariah menyertakan sertifikasi dimaksud dalam

memastikan terjaminnya kesinambungannya

Laporan ini. [GRI 102-56]

sekaligus memenuhi harapan para pemangku
kepentingan sebagai bagian dari pencapaian tujuan
keberlanjutan.

pedoman, standar laporan &
assurance [GRI 102-54, GRI 102-48, GRI 102-49]
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ruang lingkup (boundary) dan
batasan laporan [GRI 102-45]
Penyajian data pada Laporan tahun 2019
sepenuhnya adalah informasi tentang BTPN
Syariah dan tidak terdapat informasi terkait anak

Laporan perdana ini disusun menggunakan

perusahaan. Adapun data keuangan yang disajikan

Pedoman Penyusunan Laporan Keberlanjutan

adalah mengacu kepada Laporan Keuangan

Global Reporting Initiatives (GRI) termasuk

(Audited) yang telah disusun berdasarkan Standar

Financial Services Sector Disclosure (FSSD), juga

Akuntansi Keuangan (PSAK) Indonesia. Atas data

dari GRI, dengan pilihan standar “CORE”. Selain

sehubungan informasi keberlanjutan, BTPN Syariah

mengacu pada GRI Standards, Laporan ini juga

menggunakan teknik pengukuran data berstandar

merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

dan berlaku internasional. Data kuantitatif dalam

Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan

laporan ini, disajikan dengan menggunakan prinsip

Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa

daya banding (comparability) dalam dua tahun.

Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.
[GRI 102-48, 102-49, 102-54]
Mengingat bahwa Laporan ini merupakan edisi
perdana, maka tidak terdapat perubahan yang
signifikan pada perbandingan data, juga tidak
ada penyajian kembali sebagai akibat perubahan
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ketentuan PSAK dan tidak ada juga perubahan
signifikan dalam struktur organisasi, kegiatan
usaha, maupun struktur pengelola di tahun
pelaporan. BTPN Syariah menerapkan prinsip
materialitas dalam menetapkan isu-isu yang dinilai
penting bagi para pemangku kepentingan dan
dalam menjalankan kegiatan usaha, di mana nomor
disclosure GRI Standard yang diaplikasikan disajikan
dengan indeks berwarna khusus pada setiap
halaman yang relevan dan dirangkum dalam Daftar
Indeks GRI Standar - Core pada halaman 150.
[GRI 102-10, GRI 102-55]

periode dan siklus laporan [GRI 102-50,
GRI 102-51, GRI 102-52]
Laporan ini memuat berbagai program dan
kegiatan yang dilakukan BTPN Syariah dalam
menjalankan kegiatan operasionalnya sebagai
Bank Umum Syariah yang berkomitmen penuh
untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga
marginal melalui penyediaan layanan dan produk
perbankan berbasis syariah yang sesuai dengan
kondisi mereka. Melalui peningkatan kesejahteraan
tersebut berbagai masalah sosial dan lingkungan
sekitar turut terpecahkan. Hal ini selaras
dengan upaya pencapaian tujuan pembangunan
berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam 17
rumusan tujuan Sustainable Development Goals
(SDGs).

Adapun pelaporan hasil realisasi program tersebut dilengkapi dengan data-data yang relevan dengan pilihan
topik material selama dua tahun terakhir, pada periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 dan
perbandinganya di tahun 2018. BTPN Syariah merencanakan penerbitan Laporan secara reguler setiap tahun.

penetapan konten laporan dan boundary [GRI 102-46]
BTPN Syariah menjalankan proses penetapan isi Laporan dengan menerapkan 4 (empat) langkah sesuai
Standar GRI, yaitu:

Identifikasi aspek-aspek yang material
dan menetapkan boundary.

1

Identifikasi aspek-aspek keberlanjutan
(sustainability context) dipilih berdasarkan
relevansinya dengan karakteristik industri
perbankan, dan pengaruhnya terhadap

2

Membuat prioritas atas aspek-aspek
yang telah diidentifikasi pada langkah
sebelumnya (langkah Prioritas).
Laporan ini menggunakan aspek
dan isu yang material pada dua

pemangku kepentingan.

periode laporan berurutan, dengan
mempertimbangkan bahwa prioritas
aspek dan isu yang material tahun
2018 masih relevan dengan kondisi
tahun 2019.

3
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Validasi atas aspekaspek material.
Seluruh aspek material
(completeness) mendapat
validasi dari Corporate
Communication Division
prioritas informasi yang
disampaikan dalam
laporan ini.

4

Melakukan review atas Laporan
setelah diterbitkan guna
meningkatkan kualitas Laporan
tahun berikutnya (langkah Review).
Kajian ulang atas laporan ini akan
dilakukan dengan memperhatikan
masukan dari pemangku
kepentingan, baik internal maupun
eksternal (stakeholder inclusiveness).

Dengan demikian proses penetapan isi Laporan dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian dengan prinsip
yang disyaratkan oleh Standar GRI, yakni: Stakeholders inclusiveness (pelibatan pemangku kepentingan);
Materiality (materialitas); Sustainability context (konteks keberlanjutan atau aspek-aspek keberlanjutan
seperti di no.1) dan Completeness (kelengkapan).
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untuk memastikan

Alur Penentuan Isi Laporan

Topik

Pengungkapan Pendekatan Manajemen + Indikator

Aspek

Langkah I Identifikasi

Langkah II Prioritas

Langkah III Validasi

Konteks Keberlanjutan

Materialitas

Kelengkapan

Pelibatan Pemangku Kepentingan

Langkah IV Review

46

Konteks Keberlanjutan

Pelibatan Pemangku Kepentingan

topik materialitas [GRI 102-47]
Untuk menentukan topik-topik yang dilaporkan,
BTPN Syariah melakukan kajian dampak material
dengan membentuk grup diskusi internal yang
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intensif guna membahas dampak operasional
terhadap para pemangku kepentingan utama,
serta mempertimbangkan masukan dari beberapa
pihak eksternal melalui pertemuan dengan
investor dan interaksi dengan masyarakat sekitar,
serta relevansinya dengan topik keberlanjutan
berdasarkan Standar GRI, khususnya informasi

yang berkaitan dengan keuangan berkelanjutan.
Melalui diskusi tersebut BTPN Syariah melakukan uji
materialitas terhadap sejumlah topik material yang
diperkirakan layak disampaikan dalam laporan,
kemudian menetapkan daftar topik material berikut
indeks disclosure yang relevan, lengkap dengan
boundary pelaporan, sebagaimana disajikan dalam
matriks dan tabel materialitas berikut.

High

diagram matriks materialitas [GRI 102-47]

Kemudahan
Akses
Perbankan

Hak-hak
karyawan

Keamanan Transaksi
Perbankan

Fasilitas perbankan bagi
masyarakat di daerah
terpencil

Medium

Mengurangi emisi
gas rumah kaca

Keberagaman dan
penghormatan hak asasi
manusia

Kejelasan informasi
mengenai produkproduk perbankan

Remunerasi dan
imbal jasa

Program pelestarian
lingkungan
Pelatihan dan
Pengembangan
Karyawan

Efisiensi energi
listrik dan BBM

Pembiayaan untuk
sektor energi
terbarukan
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Pemberdayaan
Masyarakat/
Nasabah

Low

Penting bagi stakeholders

Fasilitas perbankan bagi
kaum disabilitas

Medium

High

Penting bagi Perusahaan

Terdapat 18 kelompok topik material yang memenuhi kriteria dampak paling material terhadap kinerja
keberlanjutan di BTPN Syariah. BTPN Syariah telah melaporkan 38 disclosure dari topik material yang dipilih.
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Low

daftar topik material dan boundary
Topik Material
[GRI 102-47]

Alasan Materialitas
[GRI 103-1]

Nomor
Disclosure

EKONOMI
Kinerja Keuangan /
Ekonomi

Berdampak signifikan pada pemangku
kepentingan

201-1

Kehadiran Pasar

Berdampak signifikan pada pemangku
kepentingan

202-1

Dampak ekonomi tak Berdampak signifikan pada pemangku
langsung
kepentingan

203-1

Anti Korupsi

Berdampak signifikan pada pembangunan dan 205-2, 205-3
pada reputasi Perseroan

LINGKUNGAN
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Energi

Berdampak signifikan pada pemangku
kepentingan

302-1, 302-3,
302-4

Emisi

Berdampak signifikan pada pemangku
kepentingan

305-1, 305-2,
305-3

Kepatuhan
Lingkungan

Berdampak signifikan pada pemangku
kepentingan dan reputasi Perseroan

307-1

Kepegawaian

Berdampak signifikan pada pemangku
kepentingan dan bagi kesinambungan usaha

401-1

Pelatihan dan
Pendidikan

Berdampak signifikan pada pemangku
kepentingan dan bagi kesinambungan usaha

404-1, 404-2,
404-3

Keberagaman
dan Persamaan
Kesempatan

Berdampak signifikan pada pemangku
kepentingan

405-1

Non-Diskriminasi

Berdampak signifikan pada pemangku
kepentingan

406-1

Kebebasan Berserikat Berdampak signifikan pada pemangku
dan PKB
kepentingan dan reputasi Perseroan

407-1

Masyarakat Lokal

Berdampak signifikan pada pemangku
kepentingan dan reputasi Perseroan

413-1, 413-2,
FS13, FS14

Kontribusi Politik

Berdampak signifikan pada pemangku
kepentingan dan reputasi Perseroan

415-1

SOSIAL

Pemasaran dan Label Berdampak signifikan pada pemangku
Produk
kepentingan dan reputasi Perseroan

417-1, 417-2,
417-3

Privasi Pelanggan

Berdampak signifikan pada pemangku
kepentingan

418-1

Kepatuhan terhadap
Regulasi Sosial &
Lingkungan

Berdampak signifikan pada pemangku
kepentingan dan reputasi Perseroan

419-1

FINANCIAL SERVICE SECTOR
Green Funding/
Lending

Berdampak signifikan pada pemangku
kepentingan, keberlanjutan dan pada reputasi
Perseroan

FS1, FS2, FS6,
FS9, FS15, FS16

Boundary
Di dalam
BTPN
Syariah

Di luar
BTPN
Syariah

validasi dan kajian

Proses validasi dan kajian ditempuh bertujuan

BTPN Syariah akan melakukan validasi dan kajian

untuk memastikan bahwa laporan memuat konten

ulang atas laporan ini dengan memperhatikan

yang seimbang, yakni di samping memuat kinerja

masukan dari pemangku kepentingan, baik internal

positif, laporan juga memuat informasi atau kinerja

maupun eksternal melalui Lembar Saran yang

yang negatif. Untuk memperbaiki kualitas laporan

disertakan pada Laporan. Selain itu, Laporan

di masa mendatang, juga akan diperhatikan

Keberlanjutan disusun dengan mempertimbangkan

masukan-masukan, saran serta pertimbangan dari

respons pemangku kepentingan yang disampaikan

para pemangku kepentingan.

dalam beragam kegiatan yang melibatkan berbagai
kelompok pemangku kepentingan secara spesifik,
misalnya dalam forum RUPS, analyst meeting,
media gathering dan sebagainya.

kontak [GRI 102-53]
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Apabila memerlukan informasi lebih lanjut atau pertanyaanpertanyaan tentang Laporan ini, silahkan menghubungi:

Daya & Communication Division
PT Bank BTPN Syariah Tbk
Menara BTPN Lantai 12, CBD Mega Kuningan
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kav 5.5-5.6
Tel.

: (62-21) 292 72 096

Fax.

: (62-21) 292 72 096

Website

: www.btpnsyariah.com

Email

: corsec@btpnsyariah.com
corporatecommunications@btpnsyariah.com

Facebook : @btpnsyariah.id
(https://facebook.com/btpnsyariah.id)
Twitter

: @btpnsyariah

Instagram : @btpnsyariah
(https:///www.instagram.com/btpnsyariah/)
Youtube

: BTPN Syariah
(https://www.youtube.com/c/BTPNSyariah)
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Jakarta Selatan – 12950 - Indonesia

PT Bank BTPN
Pensiunan
Syariah
Nasional
Tbk Laporan
SyariahKeberlanjutan
Tbk Laporan Keberlanjutan
2019
2019
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04
tentang Btpn Syariah
BTPN Syariah semakin siap untuk mendukung jutaan masyarakat
prasejahtera produktif di seluruh pelosok negeri mewujudkan
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PT Bank BTPN
Pensiunan
Syariah
Nasional
Tbk Laporan
SyariahKeberlanjutan
Tbk Laporan Keberlanjutan
2019
2019

masa depan yang lebih baik.

profil singkat
Nama Perusahaan [GRI 102-1] PT Bank BTPN Syariah Tbk (BTPN Syariah)
Bidang Usaha [GRI 102-2] Perbankan berdasarkan prinsip syariah
Segmen Usaha Kegiatan Usaha Bank Syariah (Mass Market)
Alamat Kantor Pusat Menara BTPN, Lantai 12, CBD Mega Kuningan Jl. Dr. Ide Anak Agung
[GRI 102-3] Gde Agung, Kav 5.5-5.6 Jakarta Selatan 12950, Indonesia
Telp. (62 21) 300 26 400
Faximile (62 21) 292 72 096
Website www.btpnsyariah.com
Email corsec@btpnsyariah.com,
corporatecommunications@btpnsyariah.com
Media Sosial Instagram : @btpnsyariah
https:///www.instagram.com/btpnsyariah/
Facebook : @btpnsyariah.id
https://facebook.com/btpnsyariah.id
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Youtube : BTPN Syariah
https://www.youtube.com/c/BTPNSyariah
Linkedin : BTPN Syariah
https://www.linkedin.com/company/btpnsyariah
Wilayah Operasional dan Jaringan 23 Kantor Cabang dan 41 Kantor Fungsional Operasional
Layanan [GRI 102-4]
Ruang Lingkup Pasar/ Wilayah Seluruh wilayah Indonesia
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Kerja [GRI 102-6]
Dasar Hukum Pendirian [GRI 102-5 •

Akta Pendirian Nomor 10 tanggal 7 Maret 1991, yang kemudian
diperbaiki dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 39
tanggal 25 Mei 1992, dan Akta Perubahan Nomor 25 tanggal 11 Juli
1992 yang dibuat dihadapan Notaris Notaris H. Abu Jusuf, S.H;

•

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 5 tanggal 27 Agustus
2007 yang dibuat dihadapan Notaris Winarti Lukman Widjaja,
SH, mengenai penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan telah memperoleh
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia tertanggal 18 Januari 2008 nomor AHU-02507.AH.01.02.
Tahun 2008, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia tanggal 14 Maret 2008 nomor 22, Tambahan nomor 3032;

•

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa No. 01 tanggal 01 April 2009 yang dibuat dihadapan Notaris
Winarti Lukman Widjaja, SH, mengenai perubahan nama PT Bank
Purba Danarta menjadi PT Bank Sahabat Purba Danarta dan
telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia tanggal 22 Juli 2009 nomor AHU-34303.
AH.01.02.Tahun 2009;

•

Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 25 tanggal 27 Agustus 2013
juncto Akta Notaris Nomor 30 tanggal 25 September 2013 yang
dibuat dihadapan Notaris Hadijah S.H., M.KN mengenai perubahan
nama PT Bank Sahabat Purba Danarta (BSPD) menjadi PT Bank
Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (BTPN Syariah) dan telah
mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-50529.AH.01.02.
tahun 2013 tanggal 1 Oktober 2013 dan diumumkan dalam Berita
Negara Nomor 94, tambahan No.124084 tanggal 22 November 2013;

•

Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 15 tanggal
31 Oktober 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Indah Indriani,
S.H., M.Kn., mengenai perubahan domisili Perseroan yang semula
berkedudukan di Semarang menjadi Jakarta Selatan dan telah
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terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai keputusan dan Persetujuan Perubahan Anggaran
Dasar Perseroan Nomor AHU-60408.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal
21 November 2013 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan
Anggaran Dasar Perseroan Nomor AHU.AH.01.10-47895 tanggal 12
November 2013;
Akta Pernyataan Keputusan Rapat (Peningkatan Modal dan
Perubahan Anggaran Dasar) Nomor 27 tanggal 30 Januari 2014
yang dibuat dihadapan Notaris Hadijah, S.H., M.Kn. mengenai
pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Pensiunan
Nasional Tbk (“UUS BTPN”) dari PT Bank Tabungan Pensiunan
Nasional Tbk (“BTPN”) dan telah menerima Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional
Syariah Nomor AHU-AH.01.10-04338 tanggal 12 Februari 2014;
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•

•

Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan
Anggaran Dasar BTPN Syariah Nomor 57 tanggal 16 November
2017 yang dibuat dihadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn
mengenai perubahan status menjadi perusahaan terbuka dan
telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal
16 November 2017 nomor AHU-0024076.AH.01.02.Tahun2017 dan
pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima
dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai suratnya tanggal 16 November 2017 nomor AHUAH.01.03-0191730;

•

Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan
Anggaran Dasar BTPN Syariah Nomor 8 tanggal 5 April 2018 yang
dibuat dihadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. tentang
perubahan Anggaran Dasar BTPN Syariah dan telah memperoleh
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 10 April 2018 nomor
AHU-0007953.AH.01.02.Tahun 2018;

•
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Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan
Anggaran Dasar BTPN Syariah Nomor 178 tanggal 31 Mei 2018 yang
dibuat dihadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. tentang
perubahan Anggaran Dasar (modal) BTPN Syariah dan telah
memperoleh pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya
telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia sesuai tanggal 21 Juni 2018 nomor
AHU-AH.01.03-0215425;

•

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa BTPN
Syariah Nomor 02 tanggal 2 September 2019 yang dibuat
dihadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. tentang Susunan
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Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah dan telah
memperoleh pemberitahuan atas perubahan Data Perseroan
tanggal 17 September 2019 nomor AHU-AH.01.03-0332927.
Tanggal Efektif beroperasi 14 Juli 2014
sebagai Bank Umum Syariah
Modal Dasar Rp2.750.000.000.000 (Dua Triliun Tujuh Ratus Lima Puluh Miliar
Rupiah)
Modal Ditempatkan dan Disetor Rp770.370.000.000 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Miliar Tiga Ratus Tujuh
Penuh Puluh Juta Rupiah)

Kepemilikan Saham [GRI 102-5] •

PT Bank BTPN Tbk (70,0%)

•

Publik (29,97%)

•

Saham Treasury (0,03 %)

Entitas Anak Usaha [GRI 102-45] BTPN Syariah tidak memiliki entitas anak usaha yang dikonsolidasikan
dalam Laporan Keuangan.
Bursa Efek Bursa Efek Indonesia
•

Efektifnya Pernyataan Pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan
Pengawas Pasar Modal pada tanggal 25 April 2018

•

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 3 Mei 2019

•

Pencatatan dan Perdagangan Saham Perdana pada tanggal
8 Mei 2018

Kode Saham BTPS
ISIN Code ID1000142805
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PT Bank BTPN Syariah Tbk
01.551.806.1-511-000
Nomor Induk Berusaha (NIB) PT Bank BTPN Syariah Tbk
9120209291387 tanggal 18 Februari 2019
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Perubahan ketiga tanggal 5 April 2019
Auditor Independen Shiddharta Widjaja & Rekan
(an Indonesian partnership and member firm of the KPMG network
of independent member firm affiliated with KPMG International
Cooperative)
Wisma GKBI lantai 32, Jl. Jend. Sudirman no. 28, Jakarta 10210,
Indonesia
Telephone : (62 21) 574 2333
: (62 21) 574 1777

Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom
Jl. Hayam Wuruk No. 28
Jakarta 10120
Telephone

: (62 21) 350 8077 (Hunting)

Facsimile

: (62 21) 350 8078

Perusahaan Pemeringkat Efek PT Fitch Ratings Indonesia
DBS Bank Tower, Lt 24, Suite 2403
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Jakarta 12940
Telephone : (62 21) 2988 6800
Facsimile

: (62 21) 2988 6822
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Facsimile

Sekretaris Perusahaan Arief Ismail
Menara BTPN Lantai 12
CBD Mega Kuningan
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta Selatan 12950
Telephone : (62 21) 300 26 400
Facsimile

: (62 21) 292 72 096

Email

: corsec@btpnsyariah.com

Rating Perusahaan AA+ (idn) Outlook Stabil – Fitch Rating Jk Pjng
Produk [GRI 102-2] •
•
Jasa/Layanan [GRI 102-2] •
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•

Produk penghimpunan dana (Funding) berbasis syariah
Produk pembiayaan (Financing) berbasis syariah
Pendanaan
•

Tepat Tabungan

•

Tepat Tabungan Platinum

•

Tepat Deposito

•

Tepat Tabungan Rencana

•

Tepat Giro

•

Tepat Tabungan Syariah

•

Rekening Tabungan Jamaah Haji

•

Tepat Tabungan Syariah Agen

Pembiayaan
•

Tepat Pembiayaan Syariah – Kelompok

•

Tepat Pembiayaan Modal Kerja Syariah kepada Perusahaan
Pembiayaan

Keanggotaan dalam Asosiasi •
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[GRI 102-13] •

Anggota Asosiasi Emiten Indonesia (AEI)
Anggota Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO)

•

Anggota Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas)

•

Anggota PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

•

Anggota Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA)

•

Anggota Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)

•

Anggota Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia
(DSN – MUI)

•

Anggota Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FK-IJK)

•

Anggota Ikatan Bankir Indonesia (IBI)

PT Bank BTPN Syariah Tbk Laporan Keberlanjutan 2019
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sekilas Btpn Syariah
BTPN Syariah awalnya didirikan dengan nama

Sesuai dengan Peraturan BI, BTPN kemudian

PT Bank Purba Danarta berdasarkan Akta

memilih untuk melakukan pemisahan UUS

Pendirian No. 10 tanggal 7 Maret 1991, yang

BTPN dengan cara mengalihkan seluruh hak dan

setelah mengalami beberapa perubahan anggaran

kewajiban UUS BTPN kepada badan usaha syariah

dasar, menjadi PT Bank Sahabat Purba Danarta

yang telah ada.

pada tahun 2009, dan berganti nama menjadi
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah,

Setelah pemisahan (spin off) atas UUS BTPN

sebagaimana didasarkan pada Akta Perubahan

diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham

Terhadap Anggaran Dasar No. 25 tanggal 27

Luar Biasa BTPN pada tanggal 20 Januari 2014

Agustus 2013 yang dibuat di hadapan Hadijah,

sebagaimana tersebut diatas, BTPN kemudian

S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah mendapat

melakukan akuisisi atas 70% (tujuh puluh persen)

persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak

saham Perseroan, setelah memperoleh persetujuan

Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No.

Bank Indonesia berdasarkan Surat Bank Indonesia

AHU-50529.AH.01.02. tahun 2013 tanggal 1 Oktober

No. 15/10/DPB1/PB1-5/Rahasia tertanggal 19

2013.

Juli 2013 dengan syarat dilakukan perubahan
atas kegiatan usaha dari PT Bank Sahabat Purba

BTPN Syariah melakukan perubahan domisili

Danarta (sekarang BTPN Syariah) yang semula

yang semula berkedudukan di Semarang menjadi

merupakan Bank Umum Konvensional diubah

Jakarta Selatan sebagaimana didasarkan pada

menjadi bank umum syariah.

Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham
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No. 15 tanggal 31 Oktober 2013 yang dibuat di

Selanjutnya, PT Bank Sahabat Purba Danarta

hadapan Indah Indriani, S.H., M.Kn., Notaris di Kota

(sekarang Perseroan), telah memperoleh

Jakarta dan telah terdaftar pada Kementerian

persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

melakukan konversi kegiatan usaha dari

sesuai keputusan dan Persetujuan Perubahan

sebelumnya kegiatan usaha bank umum

Anggaran Dasar Perseroan Nomor AHU-60408.

konvensional menjadi kegiatan usaha bank umum

AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 21 November 2013 dan

Syariah berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran

No. S-67/PB.131/2014 tanggal 23 Mei 2014 perihal

Dasar Perseroan Nomor AHU.AH.01.10-47895

Keputusan Pemberian Izin Usaha Kegiatan

tanggal 12 November 2013.

Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank
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Umum Syariah yang dikeluarkan oleh Direktur
Pada tanggal 20 Januari 2014, Rapat Umum

Penelitian, Pengembangan, Pengaturan dan

Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Tabungan

Perizinan Perbankan Syariah. Bank BTPN kemudian

Pensiunan Nasional Tbk (sekarang bernama PT

mendapatkan persetujuan rencana pemisahan (spin

Bank BTPN Tbk disingkat “BTPN) telah menyetujui

off) UUS BTPN, berdasarkan Surat Otoritas Jasa

pemisahan Unit Usaha Syariah (selanjutnya

Keuangan No. S-17/PB.1/2014 tertanggal 23 Juni

disebut “UUS”) BTPN, yang dituangkan dalam Akta

2014 perihal Permohonan Persetujuan Pemisahan

Pemisahan Unit Usaha Syariah BTPN Dengan Cara

(Spin Off) UUS BTPN, yang dikeluarkan oleh Deputi

Pengalihan Hak dan Kewajiban Kepada Perseroan

Komisioner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa

No. 8 tanggal 4 Juli 2014, yang dibuat di hadapan,

Keuangan.

Hadijah, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat.

Perseroan melakukan perubahan status dari

keluarga prasejahtera produktif di sentra-sentra

Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka

nasabah dengan mengajarkan 4 perilaku unggul

dan mengubah nama Perseroan, dari sebelumnya

pemberdayaan, yaitu: Berani Berusaha, Disiplin,

bernama PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional

Kerja Keras dan Saling bantu. BTPN Syariah

Syariah menjadi PT Bank Tabungan Pensiunan

mengandalkan karyawan lulusan SMA terlatih

Nasional Syariah Tbk, sebagaimana didasarkan

dengan jabatan sebagai Community Officer BTPN

pada Akta Pernyataan Keputusan Pemegang

Syariah untuk layanan tersebut.

Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 57 tanggal
16 November 2017 yang dibuat di hadapan Jose

Saat ini, sekitar 20.000 nasabah sejahtera,

Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan

menyimpan dana di BTPN Syariah yang dilayani

telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan

oleh personal banker profesional, dengan hampir

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai

100% dana yang ditempatkan disalurkan

keputusan dan Persetujuan Perubahan Anggaran

kepada keluarga prasejahtera produktif yang

Dasar Perseroan Terbatas Nomor AHU-0024076.

mencapai 3,7 juta nasabah aktif (total penerima

AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 16 November 2017,

pembiayaan sejak 2010 telah mencapai lebih dari

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran

5 juta dengan akumulasi pencairan mencapai

Dasar Nomor AHU.AH.01.03 0191730 tanggal 16

sebesar Rp53,6 triliun) dan telah telah membuka

November 2017 dan Penerimaan Pemberitahuan

lapangan pekerjaan secara akumulasi 10.000

Perubahan Data Perseroan Nomor AHU.AH.01.03-

#bankirpemberdaya garis depan.

0191731 tanggal 16 November 2017.
Pada prinsipnya terdapat empat paket produk
BTPN Syariah secara resmi memperdagangkan

pembiayaan BTPN Syariah, yaitu paket keuangan,

sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8

program daya, sistem keanggotaan, dan

Mei 2018.

pendampingan yang juga disebut sebagai Tepat
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Pembiayaan Syariah. Ada empat pilar utama
BTPN Syariah memiliki model bisnis yang

di dalam Tepat Pembiayaan Syariah yang saling

fokus 100% memberdayakan segmen keluarga

berhubungan dalam membangun 4 karakter kunci

prasejahtera produktif yang biasa disebut

nasabah, yaitu: Berani Berusaha, Disiplin, Kerja

‘unbankable’ karena tidak memiliki catatan

Keras dan Saling bantu (BDKS).

di UUS BTPN. Potensi segmen ini berdasarkan

Perubahan dampak sosial nasabah diukur setiap

data Biro Pusat Statistik yang jumlahnya sangat

tahunnya, diantaranya probabilitas kembali ke

besar mencapai Rp36 juta dengan total potensial

garis prasejahtera, penurunan persentase anak

pembiayaan Rp40 triliun, namun demikian tidak

bersekolah, peningkatan kemampuan mencicil

ada satupun Bank baik konvensional maupun

pembiayaan dan menabung sebagai proxy

syariah yang melayani segmen ini. Bagi BTPN

peningkatan pendapatan keluarga.

Syariah hal ini menjadi peluang sekaligus panggilan.
Keyakinan untuk ‘Do Good Do Well’ (berkinerja
Dengan didukung 23 cabang di seluruh Indonesia,

baik sekaligus memiliki dampak sosial yang nyata)

41 Kantor Fungsional Operasional dan kurang

inilah, yang membuat seluruh insan di BTPN

lebih 12.000 karyawan yang menjemput bola di

Syariah memiliki satu identitas yang sama, yaitu

hampir 70% total kecamatan di Indonesia, BTPN

#bankirpemberdaya.

Syariah melakukan program pemberdayaan
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keuangan dan dokumentasi legal sejak 2010

jejak langkah

2008
BTPN membentuk Unit Usaha Syariah (UUS)

2010
Piloting Project Tunas Usaha Rakyat (TUR) yang fokus melayani nasabah dari
komunitas prasejahtera produktif, dimulai dengan 3 (tiga) komunitas di daerah
Banten dan Pandeglang

2011
Dimulai perluasan pelayanan prasejahtera produktif ke seluruh wilayah Jakarta,
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Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera dan NTT

2014
14 Juli, BTPN Syariah resmi terdaftar menjadi Bank Umum Syariah (BUS)
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ke-12 di Indonesia

2018
8 Mei, BTPN Syariah resmi menjadi perusahaan publik dengan kode saham BTPS

2019
Lima tahun menjadi BUS dan 10 (sepuluh tahun) istiqomah melayani
prasejahtera produktif dan menjadi satu-satunya bank yang fokus melayani
keluarga prasejahtera produktif di Indonesia

produk dan layanan
pendanaan
Tepat Tabungan
Dapat dibuka dengan setoran minimal, melalui perjanjian
bagi hasil (akad mudharabah mutlaqah), Nasabah
memperoleh kemudahan untuk bertransaksi di seluruh
cabang Perseroan, bebas biaya administrasi bulanan.

Tepat Deposito
Deposito berdasarkan perjanjian bagi hasil (akad
mudharabah mutlaqah) antara BTPN Syariah (mudharib)
dengan nasabah sebagai pemilik dana (shahibul maal)
dengan jangka waktu mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 18 dan 24 bulan, dalam mata uang Rupiah.
Tepat Tabungan Rencana
Sarana menabung untuk mewujudkan rencana, yang
memberikan imbal hasil kompetitif dengan berbagai
pilihan setoran bulanan dan jangka waktu, berdasarkan
perjanjian bagi hasil (akad mudharabah mutlaqah).
Tepat Giro
Produk penempatan dana menggunakan akad wadiah,
memberikan fleksibilitas bagi nasabah untuk bertransaksi
menggunakan Cek/Bilyet Giro.
Tepat Tabungan Syariah Agen
Produk tabungan yang berbasis telepon selular (USSD)
maupun non telepon selular (kode QR). Nasabah dapat
melakukan transaksi sendiri ataupun melalui Agen yang
ditunjuk BTPN Syariah. Produk ini untuk mendukung
keuangan inklusif, dimana nasabah dapat memiliki
kemudahan bertransaksi pembayaran tagihan, pembelian
pulsa, transfer dana serta bertransaksi setor tunai dan
tarik tunai di Agen yang ditunjuk BTPN Syariah.
Rekening Tabungan Jamaah Haji
Produk tabungan bagi nasabah yang berencana untuk
melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci. Berdasarkan
prinsip syariah dengan akad Wadiah Yad Dhamanah,
produk yang aman dan terjamin ini mempunyai sistem
terkoneksi online dengan SISKOHAT Kementerian
Agama RI.
Tepat Tabungan Syariah
Produk tabungan dengan akad wadiah yang diberikan
khusus bagi nasabah pembiayaan Tepat Pembiayaan
Syariah iB.

Unique Value Proposition (UVP)
Nasabah pendanaan pun diberikan kesempatan
seluas-luasnya untuk berkontribusi memberdayakan
berjuta keluarga prasejahtera produktif di Indonesia
agar kehidupan mereka menjadi lebih berarti.
#Deminiatbaik ini bisa terwujud lebih cepat, Bank
pun menyediakan jenis-jenis produk pendanaan
dengan bagi hasil yang kompetitif melalui pelayanan
berorientasi kenyamanan dan kepuasan nasabah. Hal
ini dibuktikan melalui kinerja #bankirpemberdaya yang
kompeten, reputasi Bank yang baik, kinerja keuangan
yang sehat dan transparansi Bank dalam pengelolaan
dananya.
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pembiayaan
Tepat Pembiayaan Syariah – Kelompok
Pembiayaan yang ditujukan khusus kepada
perempuan prasejahtera produktif, dilakukan
berdasarkan perjanjian jual beli (akad wakalah wal
murabahah). Tepat Pembiayaan Syariah memiliki
fokus pada pembangunan karakter dan kebiasaankebiasaan baik nasabah, yaitu Berani Berusaha,
Disiplin, Kerja Keras, dan Saling bantu.
Tepat Pembiayaan Modal Kerja Syariah kepada
Perusahaan Pembiayaan
Pembiayaan modal kerja yang ditujukan kepada
Perusahaan Pembiayaan Syariah, melalui perjanjian
bagi hasil (akad musyarakah), untuk meningkatkan
aset Bank dan potensi strategic partnership guna
memenuhi kebutuhan pembiayaan Nasabah
yang saat ini belum dapat dipenuhi BTPN Syariah
(sebagai contoh: pembiayaan kendaraan roda dua
atau roda empat) maka bekerjasama dengan Bank
Induk memberikan pembiayaan kepada Perusahaan
Pembiayaan, dalam rangka diversifikasi produk.
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Tepat Tabungan Platinum
Tabungan yang dikelola berdasarkan perjanjian bagi hasil
(akad mudharabah mutlaqah) ini memberikan keleluasaan
dalam melakukan penarikan tunai tanpa batas dan bebas
biaya administrasi bulanan (syarat dan ketentuan berlaku)
untuk imbal hasil optimal.

wilayah operasional [GRI 102-6]
Hingga akhir 2019, didukung 23 Cabang dan 41 Kantor Fungsional, BTPN Syariah hadir
23 Provinsi dan lebih dari 2.600 kecamatan di seluruh wilayah Indonesia.

Banda Aceh

Kalimantan
Medan

Pekanbaru
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Samarinda

Padang
Pontianak
Jambi

a
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m

Su

Palangkaraya

Lampung
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Banjarmasin

Palembang

Jakarta

Semarang
Surabaya

Bandung
Yogyakarta

Jawa

Denpasar

Mataram

Nusa Tenggara

Kupang
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Sulawesi

Kendari

Makasar

skala ekonomi [GRI 102-7]
Skala Usaha BTPN Syariah Posisi per 31 Desember 2019 sebagai berikut:
Keterangan

Periode
2019

Jumlah karyawan

2018

2017

11.495

11.512

12.773

3.933.765

3.079.594

2.559.653

- Dana Pihak Ke 3 (Rp juta)

9.446.549

7.612.114

6.545.879

- Utang (termasuk Obligasi) (Rp juta)

9.989.718

8.042.343

6.901.876

- Ekuitas (Rp juta)

5.393.320

3.996.932

2.254.646

15.383.038

12.039.275

9.156.522
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69

151

Jumlah Produk Pendanaan

8

8

8

Jumlah Produk Pembiayaan

2

1

1

Total Pendapatan Operasional - Bersih (Rp juta)
Total kapitalisasi (Rp juta):

- Aset Total (Rp juta)
Jumlah Jaringan Kantor
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rantai pasok dan mitra kerja [GRI 102-9]
Dalam menjalankan kegiatan usahanya, dan

pasok ini ditetapkan oleh Kantor Pusat. Sementara

dengan mempertimbangkan peran bank

itu dalam rangka mendukung kebutuhan

sebagai lembaga intermediasi, BTPN Syariah tetap

operasionalnya, BTPN Syariah menjalin kerjasama

membutuhkan hubungan kerjasama yang baik

dengan para pemasok barang, maupun jasa lain

dengan para pemasok jasa yang sifatnya khusus,

yang diseleksi dan dievaluasi secara berkala.

sesuai kondisi dan kebutuhan bank.

Proses seleksi pemasok dilakukan dengan metode
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pemilihan langsung. Umumnya pemasok barang
BTPN Syariah memahami bahwa pasokan jasa

dan jasa lain ini merupakan mitra pemasok

tersebut dapat mempengaruhi reputasi perusahaan

lokal. BTPN Syariah senantiasa mematuhi dan

sehingga untuk memitigasi hal tersebut, BTPN

berpedoman kepada aturan perundang-undangan

Syariah menerapkan persyaratan khusus seperti,

yang berlaku dalam melakukan evaluasi maupun

standar pendidikan, kompetensi dan kepatuhan

merealisasikan kerjasama dengan para mitra

terhadap aturan ketenagakerjaan, termasuk

pemasok.

kesediaan para pemasok sewaktu-waktu untuk
diperiksa secara langsung. Para penyedia jasa

Di tahun 2019, BTPN Syariah menjalin kerjasama

dimaksud, seperti penyedia tenaga pengamanan,

dengan 376 pemasok barang dan jasa yang

customer service dan beberapa bagian operasional

seluruhnya telah melewati metode seleksi dan

lain yang dijalankan melalui mekanisme alih daya,

memenuhi persyaratan yang ketat dan adil.

menjadi bagian dari rantai pasok perusahaan.
Mempertimbangkan bahwa kehadiran para
pemasok jasa sangat krusial, dan untuk tetap
menjaga nama baik serta reputasi bank, BTPN
Syariah memiliki standar serta persyaratan khusus
sesuai prinsip keberlanjutan dalam menjalin
kerjasama dengan pihak ketiga. Segala ketentuan
dan keputusan mengenai kelangsungan rantai

nilai pengadaan dari pemasok btpn Syariah (Rp juta)
Area

2019

2018

2017

Sumatera Utara

268

3.571

197

Sumatera Barat

1.292

170

21

531

4.063

1.402

18.708

9.245

10.413

DKI Jakarta

406.417

430.629

400.134

Jawa Barat

52.820

27.412

27.510

Jawa Tengah

4.924

8.248

5.094

Jawa Timur

8.575

8.049

1.097

8

152

157

358

114

92

Kalimantan Timur

25

446

32

Sulawesi Selatan

31

42

161

2

613

15

6.097

903

898

500.056

493.657

447.222

Sumatera Selatan
Banten

Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan

Sulawesi Tenggara
Bali dan Nusa Tenggara
Total
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jumlah vendor
2019

2018

2017

Sumatera Utara

14

97

3

Sumatera Barat

5

4

2

17

65

6

Sumatera Selatan
Banten

17

92

8

DKI Jakarta

216

638

256

Jawa Barat

40

130

28

Jawa Tengah

21

102

15

Jawa Timur

22

197

9

Kalimantan Barat

1

9

1

Kalimantan Selatan

4

6

1

Kalimantan Timur

5

18

1

Sulawesi Selatan

1

6

3

Sulawesi Tenggara

1

18

2

12

10

7

376

1.392

342

Bali dan Nusa Tenggara
Total
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Area
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Ibu Teti Suhendro
Nasabah Pendanaan
Kantor Cabang Syariah - Semarang
Saya yakin apa yang dilakukan oleh
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#bankirpemberdaya di BTPN Syariah adalah untuk
kebaikan nasabahnya. Saya menempatkan dana disini,
bukan saja karena imbal hasil yang optimal tetapi
juga karena personal banker-nya selalu berusaha
melayani kebutuhan nasabah dengan prima, terlebih
lagi, saya pernah berkesempatan melihat kegiatan
pemberdayaan ke ibu-ibu prasejahtera produktif dan
bagaimana setelah mendapat pendampingan dan
tambahan dana, usaha mereka dapat berkembang.
Saya senang menjadi nasabah BTPN Syariah yang
peduli terhadap keluarga prasejahtera Indonesia. Kalau
dapat membantu lebih banyak pengusaha mikro dan
keluarga prasejahtera produktif di Indonesia menjadi
lebih bertumbuh dan berkembang, saya tidak akan
bosan bercerita tentang ini.
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PT Bank BTPN
Pensiunan
Syariah
Nasional
Tbk Laporan
SyariahKeberlanjutan
Tbk Laporan Keberlanjutan
2019
2019
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05
tata kelola keberlanjutan
“Bagi BTPN Syariah, perubahan status menjadi perusahaan publik
mengandung banyak makna, dengan semakin meningkatnya
tuntutan peran dan tanggung jawab seluruh jajaran Manajemen
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BTPN Syariah untuk selalu menjaga kepercayaan para Pemangku
Kepentingan, tidak hanya sebagai lembaga intermediary namun
juga sebagai agen pembangunan yang menjadi salah satu tumpuan
masyarakat marginal dalam mengangkat harkat hidup sekaligus

PT Bank BTPN
Pensiunan
Syariah
Nasional
Tbk Laporan
SyariahKeberlanjutan
Tbk Laporan Keberlanjutan
2019
2019

mewujudkan mimpi masa depan berjuta rakyat Indonesia”.

Tata Kelola Perusahaan yang baik menjadi syarat

Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sebuah

mutlak yang harus dilaksanakan oleh BTPN Syariah

amanah yang harus dijalankan dengan sebaik-

untuk dapat tumbuh secara cepat dan tepat .

baiknya.

BTPN Syariah berkomitmen untuk senantiasa

Pelaksanaan penerapan GCG di BTPN Syariah

melengkapi, menyempurnakan dan mengedepankan

adalah dengan berlandaskan pada 6 (enam)

penerapan praktik terbaik Tata Kelola Perusahaan

asas dasar yaitu Transparansi, Akuntabilitas,

(“GCG)”) yang baik pada seluruh lini organisasi dan

Pertanggungjawaban, Profesional, Kewajaran, dan

aspek operasionalnya.

Kepatuhan Syariah, serta penerapan pedoman
GCG bagi Perusahaan Terbuka yang mencakup
didalamnya 5 (lima) aspek, 8 (delapan) prinsip GCG

komitmen atas prinsip-prinsip dasar
dan pedoman GCG di BTPN Syariah

yang baik serta 25 (dua puluh lima) penerapan

BTPN Syariah menjunjung tinggi hak-hak para

Aspek Penerapan GCG yang baik bagi Perusahaan

pemangku kepentingan dengan secara konsisten
menjalankan pengelolaan Bank yang akuntabel
dan transparan guna menumbuhkan dan menjaga

aspek.

Terbuka di BTPN Syariah, termasuk didalamnya:
1.

Pemegang Saham dalam menjamin Hak-Hak

kepercayaan pemegang saham dan investor melalui
penerapan pedoman GCG perusahaan terbuka,
dengan senantiasa memperhatikan perkembangan
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sektor dan industri serta ukuran dan kompleksitas
bank.
BTPN Syariah bertekad menerapkan tata kelola
perusahaan yang baik dengan tujuan membangun
industri perbankan syariah yang sehat dan tangguh
untuk melindungi kepentingan dari para pemangku
kepentingan, meningkatkan kepatuhan terhadap
peraturan yang berlaku, serta nilai-nilai etika yang
berlaku umum pada industri perbankan syariah.

Pemegang Saham;
2.
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program Pemerintah dalam menggerakkan
perekonomian nasional, dan berkomitmen
mengedepankan keselarasan antara aspek ekonomi,
sosial dan lingkungan mampu menjaga stabilitas
ekonomi serta bersifat inklusif dalam menjalankan
aktivitas operasional dan tata kelola perusahaan
yang baik, terintegrasi dan berkelanjutan.
BTPN Syariah meyakini bahwa upaya untuk terus
mengembangkan sistem lembaga keuangan yang
ramah lingkungan hidup sesuai Undang-Undang
No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Aspek Fungsi dan Peran Dewan Komisaris serta
Dewan Pengawas Syariah;

3.

Aspek Fungsi dan Peran Direksi;

4.

Aspek Partisipasi Pemangku Kepentingan;

5.

Aspek Keterbukaan Informasi.

Prinsip Penerapan Pedoman GCG yang baik bagi
Perusahaan Terbuka di BTPN Syariah, termasuk
didalamnya:
1.

Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat
Umum Pemegang Saham (RUPS);

2.

Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan
Terbuka dengan Pemegang Saham atau

Dengan mengedepankan prinsip-prinsip GCG dan
prinsip-prinsip Syariah, BTPN Syariah mendukung

Aspek Hubungan Perusahaan Terbuka dengan

Investor;
3.

Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi
Dewan Komisaris;

4.

Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan
Tanggung Jawab Dewan Komisaris;

5.

Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi

6.

Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan

7.

Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan

Direksi;
Tanggung Jawab Direksi;
melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan;
8.

Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan
Informasi.

GCG terintegrasi di BTPN Syariah

struktur GCG di BTPN Syariah [GRI 102-18]

Dalam rangka menciptakan sektor jasa keuangan

Sebagai pelaku industri perbankan dan sesuai

yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta

dengan Undang-Undang no.40 tahun 2007 tentang

memiliki daya saing yang tinggi, penerapan GCG

Perseroan Terbatas, struktur GCG di BTPN Syariah

yang baik di sektor jasa keuangan tetap menjadi

terdiri atas Organ-Organ Utama dan Organ-Organ

salah satu prioritas utama di BTPN Syariah.

Pendukung.

Penerapan GCG Terintegrasi adalah wujud

Organ Utama

nyata komitmen berkelanjutan dan terintegrasi
BTPN Syariah atas kepatuhan terhadap POJK
No 17/POJK.03/2014 tanggal 18 November
2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko
Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan

•

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

•

Dewan Komisaris

•

Dewan Pengawas Syariah

•

Direksi

POJK No 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November

Organ Pendukung

2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi

1.

Komite setingkat Dewan Komisaris
a. Komite Audit

bagi Konglomerasi Keuangan untuk memastikan
dilaksanakannya pengendalian diberbagai sektor

b. Komite Pemantau Risiko

jasa keuangan dengan meningkatnya kompleksitas

c. Komite Nominasi dan Remunerasi

transaksi dan interaksi antar Lembaga Jasa

d. Komite Tata Kelola Terintegrasi

keuangan.
2.

Komite setingkat Direksi
a.

Sebagai bagian dari Konglomerasi Keuangan, BTPN

Komite Asset Liability and Committe
(ALCO)

Syariah telah menjadi bagian dari anggota Komite
Tata Kelola Terintegrasi bersama dengan Bank Induk

b.

Komite Bisnis

yang bertugas melakukan evaluasi melalui penilaian

c.

Komite Human Capital

kecukupan pengendalian internal dan pelaksanaan

d.

Komite Pengarah Teknologi Informasi

kepatuhan secara terintegrasi.

e.

Komite Manajemen Risiko

f.

Komite Kebijakan Pembiayaan
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Komite GCG Terintegrasi telah dilakukan sesuai

Saat ini BTPN Syariah juga telah menyusun

ketentuan, termasuk tersedianya kebijakan,

persiapan untuk pembentukan Komite

pedoman dan tata tertib kerja, jadwal rapat,

Keberlanjutan sebagai bagian komitmen BTPN

self-assessment serta penyusunan laporan yang

Syariah dalam mendukung kontribusi untuk

dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara

penerapan keseimbangan antara ekonomi,

berkala.

sosial dan lingkungan.

Penjabaran lebih lanjut Komite Tata Kelola

3.

Pembentukan Satuan Kerja dalam rangka

Terintegrasi terdapat pada Laporan Tahunan BTPN

pengembangan bisnis, operasional, penerapan

Syariah tahun 2019.

manajemen risiko maupun pengendalian
internal. Satuan Kerja Internal Bank antara
lain Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Satuan
Kerja Manajemen Risiko (SKMR), Satuan Kerja
Kepatuhan (SKK), yang dilengkapi dengan
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Pemenuhan penerapan GCG Terintegrasi oleh

Tim Bisnis, Tim Operasional, Tim Teknologi

Untuk memastikan pengaturan proses rinci dari

Informasi, Sumber Daya Manusia, Hukum,

awal sampai akhir berjalan dengan baik, BTPN

Komunikasi Korporasi dan DAYA.

Syariah memiliki Prosedur dan Produk Program,
yang disusun secara terstruktur dan sistematis

Penyempurnaan Struktur Tata Kelola dilakukan oleh

yang menjelaskan tahapan dari suatu kegiatan

BTPN Syariah dari waktu ke waktu menyesuaikan

yang wajib dilakukan, mencakup siapa, bagaimana,

kondisi dan kebutuhan Bank.

dimana, kapan dilakukan serta mekanisme
pengawasannya, dengan menerapkan fungsi four

Kinerja pengurus BTPN Syariah diukur menurut

eyes principles secara tegas, fungsi pengendalian

pencapaian baik kualitatif maupun kuantitatif

internal yang memadai serta mengacu kepada

yang mencakup aspek pengelolaan organisasi,

kebijakan yang berlaku.

SDM, pengembangan usaha, kinerja ekonomi, sosial
dan lingkungan serta dituangkan dalam bentuk

Sebagai Bank Umum Syariah, BTPN Syariah

Key Performance Indicators (KPI) yang ditetapkan

memiliki Produk Program yang mengatur suatu

setiap tahun.

produk secara terstruktur dan sistematis, yang
menjelaskan jenis dan nama produk, karakteristik

kebijakan GCG dan ketentuan lainnya di
BTPN Syariah

produk, manfaat serta biaya yang dikeluarkan oleh
Bank, berikut risiko-risiko bagi Bank yang melekat
pada produk, analisa serta target yang ditetapkan.

BTPN Syariah memiliki Kebijakan Utama yaitu
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Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (Kebijakan GCG)

Dalam hal diperlukan, Petunjuk Teknis dapat

sebagai bentuk komitmen penerapan prinsip-prinsip

disusun dan sebagai bagian dari langkah-langkah

GCG di setiap jenjang organisasi. Kebijakan Utama

pengerjaan suatu proses yang telah diatur dalam

ini mengatur pengelolaan Bank, prinsip-prinsip

standar prosedur operasional di BTPN Syariah.

GCG yang diterapkan di Bank, Strategi, Organ,
Sekretaris Perusahaan, Sistem Pengendalian

BTPN Syariah telah memiliki Hirarki Ketentuan

Internal dan Assurance, Pengelolaan Sumber Daya

bagi setiap lini organisasi yang bertujuan untuk

Manusia, Transparansi dan Keterbukaan Informasi

melakukan penataan struktur ketentuan di internal

serta Pengelolaan dan Pengamanan Informasi

BTPN Syariah secara baik dan memastikan

sebagai pedoman pokok ketentuan di Bank.

konsistensi pelaksanaan, hirarki ketentuan disusun
merujuk kepada Ketentuan terkait GCG bagi Bank

Sebagai sebuah Perusahaan, BTPN Syariah telah

Umum Syariah serta Anggaran Dasar.
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memiliki Kebijakan dan Peraturan Perusahaan,
di mana Kebijakan adalah pedoman yang mengatur

Kebijakan organisasi di BTPN Syariah mengacu

setiap aktifitas ataupun proses di Bank yang

pada ketentuan Anggaran Dasar, sedangkan pada

mencerminkan pengelolaan secara umum risk

level pelaksana, BTPN Syariah mengeluarkan Surat

appetite Bank atas aktivitas tersebut beserta

Keputusan.

proses dan pengawasannya sedangkan Peraturan
Perusahaan adalah ketentuan yang diterbitkan

Seluruh ketentuan di BTPN Syariah dilakukan kajian

Bank dalam upaya mewujudkan adanya kepastian

secara berkala, sesuai jadwal atau lebih cepat jika

hukum, kejelasan hak dan kewajiban bagi pekerja

terdapat proses atau ketentuan regulator yang

dan pengusaha dalam pelaksanaan hubungan kerja

melandasinya.

di Bank.

Organ Utama BTPN Syariah

Pada tahun 2019, BTPN Syariah telah

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

menyelenggarakan 2 (dua) kali RUPS, yakni RUPS

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sebagai
forum para pemegang saham, merupakan organ
utama yang memiliki berbagai wewenang yang tidak
diberikan kepada Dewan Komisaris maupun Direksi.
RUPS memiliki tugas utama menentukan arah
strategis pengembangan usaha dan mengevaluasi
kinerja pengurus perusahaan yakni, Dewan Komisaris
beserta Direksi.

Tahunan (RUPST) pada tanggal 14 Februari 2019
dan RUPS Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 2
September 2019.
Penyelenggaraan RUPS Tahun 2019 bertempat di
Menara BTPN Lantai 27, CBD Mega Kuningan Jalan
Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav.5.5-5.6 Jakarta
Selatan.

Keputusan dalam RUPS didasarkan pada

Dewan Komisaris

kepentingan Bank yang diambil berdasarkan

Dewan Komisaris berdasarkan Kebijakan Tata

musyawarah untuk mufakat. RUPS tidak dapat

Kelola Perusahaan BTPN Syariah merupakan

melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi,

organ perusahaan yang secara independen

serta wewenang Dewan Komisaris dan Direksi

bertugas melakukan fungsi pengawasan secara

dengan tidak mengurangi wewenang RUPS untuk

umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran

menjalankan haknya sesuai dengan Anggaran Dasar

Dasar serta memberikan nasihat kepada

dan peraturan perundangan yang berlaku.

Direksi dalam mengelola Bank sesuai prinsip
Tata Kelola Perusahaan. Dewan Komisaris juga

Untuk menjalankan tugasnya, para Pemegang

memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa

Saham mengadakan Rapat Umum Pemegang

Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan

Saham (RUPS) minimal setahun sekali, berupa

rekomendasi dari satuan kerja audit internal BTPN

RUPS Tahunan, atau apabila diperlukan,

Syariah, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK

menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham

dan/atau hasil pengawasan badan otoritas lainnya.

Luar Biasa (RUPSLB) sesuai kebutuhan Bank.

Dewan Komisaris juga wajib mengusulkan calon
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anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) kepada
RUPS sebagai forum rapat para Pemegang Saham

Direksi dengan memperhatikan rekomendasi

diselenggarakan minimal setahun sekali atau sesuai

Komite Nominasi dan Remunerasi, untuk kemudian

permintaan para pemegang saham maupun sesuai

dimintakan rekomendasi dari Majelis Ulama

permintaan Dewan Komisaris. RUPS dilakukan

Indonesia serta persetujuan OJK.

Bank sekaligus mengevaluasi kinerja Dewan Dewan
Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi

Dewan Komisaris diangkat dan disahkan melalui
RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari

dalam menjalankan tugasnya.

Komite Nominasi dan Remunerasi, serta wajib

Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Bank dan

Kelayakan dari OJK.

Peraturan Perundangan, terdapat 2 (dua) jenis
RUPS, yakni:
1.

RUPS Tahunan, wajib diselenggarakan satu
kali dalam setahun dan wajib diselenggarakan
dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam)
bulan setelah tahun buku berakhir.

2.

RUPS Luar Biasa (RUPSLB), dapat
diselenggarakan setiap waktu berdasarkan
kebutuhan untuk kepentingan Perusahaan.
Pelaksanaan RUPS mengacu kepada anggaran
dasar Bank dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

memenuhi persyaratan lulus Uji Kepatutan dan

Seluruh Anggota Dewan Komisaris BTPN Syariah
telah memenuhi jumlah, komposisi, kriteria dan
independensi sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
Keragaman Dewan Komisaris di BTPN Syariah
dinyatakan dengan jumlah 4 (empat) orang,
dimana terdapat 2 (dua) orang anggota Komisaris
Perempuan dan 2 (dua) anggota Komisaris LakiLaki. Sejumlah 2 (dua) orang anggota Dewan
Komisaris adalah merupakan Komisaris Independen
dan 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris
adalah merupakan Komisaris Independen.
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untuk menetapkan keputusan-keputusan strategis

Susunan Anggota Dewan Komisaris per tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut: [GRI 102-22]
Nama

Jabatan

Persetujuan OJK

Tanggal Efektif Menjabat

Kemal Azis
Stamboel

Komisaris Utama/ Komisaris 24 Februari 2014
Independen
(KEP-8/D-03/2014)

22 Mei 2014

Dewie Pelitawati

Komisaris Independen

24 Februari 2014
(KEP-9/D-03/2014)

22 Mei 2014

Mahdi Syahbuddin

Komisaris

23 Desember 2014
(KEP-128/D-03/2014)

13 Januari 2015

Yenny Lim

Komisaris

17 Juli 2019
(KEP-122/D-03/2019)

2 September 2019

pelaksanaan kepengurusan Bank;

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan
Komisaris adalah merujuk kepada Pedoman dan

6.

yang cukup untuk melaksanakan tugas dan

Tata Tertib Kerja (Charter) Dewan Komisaris. Tugas

tanggung jawabnya secara optimal;

dan tanggung jawab Dewan Komisaris sesuai
7.

Charter:

Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu

Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa
Direksi telah menindaklanjuti temuan audit
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Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern

[GRI 102-23]

Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK

1.

Dewan Komisaris wajib memastikan

dan/atau hasil pengawasan badan otoritas

terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate

lainnya;

Governance (“GCG”) dalam setiap usaha Bank
2.

8.

Dewan Komisaris wajib memberitahukan

pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;

kepada OJK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja

Dewan Komisaris wajib melaksanakan

sejak ditemukannya:

pengawasan terhadap tugas dan tanggung

a.

dibidang keuangan dan perbankan dan;

jawab Direksi, serta memberikan nasihat
kepada Direksi;
3.
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b.

dapat membahayakan kelangsungan usaha

Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan

Bank.
9. Dewan Komisaris wajib mengusulkan calon

Bank. Untuk pelaksanaan tugas dan tanggung

anggota Dewan Pengawas Syariah (“DPS”)

jawab ini, Dewan Komisaris dapat meminta

kepada Direksi dengan memperhatikan

data dan informasi yang dibutuhkan kepada

rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi

Direksi;

untuk kemudian dimintakan rekomendasi dari

Dalam melakukan pengawasan, Dewan

Majelis Ulama Indonesia dan persetujuan dari

Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan

OJK. RUPS dapat mendelegasikan kewenangan

keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali:

kepada Dewan Komisaris untuk mengangkat

a.

Penyediaan dana kepada Pihak terkait
sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank

anggota DPS.
10. Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, Dewan

Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan

Komisaris bertanggung jawab:

tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana

a.

yang memadai, efektif dan efisien;

dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh
Dewan Komisaris; dan
b.

Memastikan Direksi menyusun dan
memelihara sistem pengendalian intern

atau dalam jumlah melebihi jumlah yang
b.

Mengkaji efektivitas dan efisiensi sistem

Hal-hal lain yang ditetapkan dalam

pengendalian intern berdasarkan informasi

Anggaran Dasar Bank atau peraturan

yang diperoleh dari SKAI paling sedikit
sekali dalam 1 (satu) tahun dan;

Perundangan yang berlaku.
5.

Keadaan atau perkiraan keadaan yang

Dalam melakukan pengawasan, Dewan
mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis

4.

Pelanggaran Peraturan Perundangan

Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris
tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas

c.

Menunjuk pengendali mutu (Quality

Assurance) independen dari pihak ekstern

Ketiga Komite setingkat Dewan Komisaris, sesuai

untuk melakukan kaji ulang terhadap

spesifikasi di bidangnya bertugas merumuskan dan

kinerja SKAI dengan mempertimbangkan

memberikan rekomendasi dan pertimbangan atas

rekomendasi Komite Audit.

berbagai isu strategis ataupun kebijakan bisnis dan

11. Dewan Komisaris melakukan komunikasi

operasional kepada Dewan Komisaris. Rekomendasi

dengan fungsi audit intern dari perusahaan

dimaksud meliputi antara lain penetapan

induk agar fungsi audit intern dari perusahaan

sasaran strategis di bidang ekonomi, operasional,

induk menyusun ruang lingkup audit dan

manajemen risiko, teknologi informasi, komunikasi,

menjalankan kegiatan audit intern dengan

internal kontrol, sosial dan inisiasi serta peran

cakupan yang memadai pada Bank.

serta Bank yang relevan pada upaya pelestarian
lingkungan yang dicantumkan dalam Key Strategic

Selama tahun 2019, Dewan Komisaris dengan

Initiatives. Komite setingkat Dewan Komisaris

didukung oleh Komite setingkat Dewan Komisaris

menyampaikan rekomendasi langkah koreksi

di BTPN Syariah telah melakukan pengawasan

sebagai bentuk pengawasan jalannya kegiatan

terhadap pengelolaan dan operasional Bank,

operasional dan penilaian kinerja bidang-bidang

memberikan rekomendasi kepada Direksi serta

spesifik lainnya kepada Dewan Komisaris, termasuk

memastikan terlaksananya penerapan prinsip-

menyusun rekomendasi besaran paket remunerasi

prinsip GCG dan kepatuhan terhadap prinsip-

bagi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah

prinsip Syariah.

dan Direksi. Sedangkan Komite Tata Kelola
Terintegrasi bertugas memastikan terlaksananya
tata kelola dalam lingkup konglomerasi keuangan.

menyampaikan laporan pertanggungjawaban
pengawasan atas pengelolaan Bank termasuk
pencapaian target kinerja sesuai Key Performance
Indicator (KPI) yang dilakukan bersama-sama
Direksi kepada RUPS.
Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dilakukan
berdasarkan acuan yang tertuang dalam Pedoman
dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan
Remunerasi dengan mempertimbangkan Anggaran
Dasar Bank serta kebijakan internal Bank. Penilaian
Kinerja dilakukan secara self-assessment setiap
tahunnya untuk menilai kinerja Dewan Komisaris
secara kolegial. Kriteria atas Pelaksanaan Penilaian
Kinerja Dewan Komisaris melalui mekanisme
self-assessment (Penilaian sendiri) paling sedikit
memuat penerapan GCG dan pengawasan atas
tugas dan tanggung jawab Direksi. [GRI 102-28]

Komite-komite setingkat Dewan Komisaris
Dalam menjalankan tugas pengawasan, Dewan

Dewan Pengawas Syariah
Sebagai salah satu bank yang menjalankan usaha
perbankan berdasarkan prinsip syariah, BTPN
Syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS).
DPS merupakan organ Bank yang secara
independen bertugas memberikan nasihat dan
saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan
Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah. DPS
adalah badan Independen yang direkomendasikan
oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis
Ulama Indonesia (MUI), yang bertugas mengawasi
pelaksanaan fatwa DSN di Lembaga Keuangan
Syariah.
Dewan Pengawas Syariah diangkat dan disahkan
melalui RUPS dengan memperhatikan rekomendasi
dari Komite Nominasi dan Remunerasi, dan wajib
memenuhi persyaratan lulus Uji Kepatutan dan
Kelayakan dari OJK.

Komisaris di BTPN Syariah didukung oleh Komitekomite setingkat Komisaris. Komite setingkat

Kedudukan DPS setara dengan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris yang dimaksud terdiri dari

dan bertugas memberikan nasihat dan saran

Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite

kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank

Nominasi dan Remunerasi serta Komite Tata Kelola

agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

Terintegrasi bekerja sama dengan Bank Induk.
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Pada setiap akhir periode, Dewan Komisaris wajib

Seluruh Anggota Dewan Pengawas Syariah di BTPN

10. Dalam menjalankan tugas dan tanggung
jawabnya, DPS juga melakukan koordinasi

Syariah telah memenuhi jumlah, komposisi, kriteria

dengan Dewan Komisaris dan Direksi;

dan independensi sesuai dengan ketentuan yang

11. Tugas dan wewenang DPS yang berkaitan

berlaku.

dengan pembiayaan paling sedikit meliputi:
a.

Susunan anggota DPS di BTPN Syariah per tanggal

b.
Nama

Jabatan
Ketua DPS

13 Juni 2017

H. Muhamad Faiz,
MA

Anggota
DPS

2 Mei 2017

Sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja DPS BTPN
Syariah, tugas dan tanggung jawab DPS mencakup
di antaranya:
1.

Melaksanakan tugas dan tangggung jawab

hal terdapat penyimpangan dalam
pelaksanaan Kebijakan Pembiayaan Bank
(KPB) yang terkait dengan pemenuhan
prinsip syariah.
DPS di BTPN Syariah telah melakukan tugas-tugas
pengawasan selama tahun pelaporan, mencakup
di antaranya:
1.

Syariah melalui penerbitan Opini dan

yang baik;
2.

Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi
serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai

Persetujuan DPS;
2.

layanan yang dikeluarkan Bank;
4.

terkait produk/aktivitas dan layanan yang

Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip
Syariah atas pedoman operasional dan produk/

diajukan oleh Bank;
3.

untuk memastikan bahwa pelaksanaan
kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana

Nasional (“DSN”), Majelis Ulama Indonesia

dan layanan jasa Bank pada Kantor Cabang

(“MUI”);
Meminta fatwa kepada DSN – MUI untuk
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produk baru Bank yang belum ada fatwanya;
6.

telah sesuai dengan Prinsip Syariah;
4.

Kebijakan/Product Program yang diajukan oleh

pemenuhan Prinsip Syariah terhadap
pembiayaan serta pelayanan jasa Bank;
7.

Meminta data dan informasi terkait dengan
aspek syariah melalui Satuan Kerja Kepatuhan
dalam rangka pelaksanaan tugasnya;

8.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung
jawabnya, DPS dibantu oleh Satuan Kerja
Kepatuhan;

9.

DPS wajib menyampaikan Laporan Hasil
Pengawasan DPS secara semesteran kepada
OJK paling lambat 2 (dua) bulan setelah
periode semester dimaksud berakhir;

DPS telah melakukan review dan memberikan
opini syariah dan persetujuan terhadap

Melakukan review secara berkala atas
mekanisme penghimpunan dana dan

DPS bersama Unit Kepatuhan telah melakukan
peninjauan ke Kantor Cabang secara berkala

Mengawasi proses pengembangan produk baru
Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah

5.

DPS telah melakukan rapat secara rutin sekali
setiap bulan untuk membahas prinsip syariah

dengan Prinsip Syariah;
3.

DPS telah melakukan pengawasan atas
kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip

sesuai dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan
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Meminta penjelasan dan/atau
pertanggungjawaban Direksi dalam

Tanggal
Penunjukkan

H. Ikhwan Abidin, MA

Memastikan pemenuhan prinsip syariah
dalam Kebijakan Pembiayaan Bank (KPB).

31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Bank;
5.

DPS telah menyampaikan Laporan Hasil
Pengawasan DPS Semesteran kepada OJK,
yang ditembuskan kepada Direksi dan Dewan
Komisaris BTPN Syariah secara tepat waktu.

Penilaian Kinerja Dewan Pengawas Syariah
dilakukan berdasarkan acuan yang tertuang dalam
Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi
dan Remunerasi, dengan mempertimbangkan
Anggaran Dasar BTPN Syariah serta kebijakan
internal Bank. Penilaian Kinerja dilakukan secara
self-assessment setiap tahunnya untuk menilai
kinerja Dewan Pengawas Syariah secara kolegial.

Direksi
Direksi merupakan organ perusahaan yang bertanggung jawab penuh untuk melakukan pengurusan Bank dan
untuk kepentingan BTPN Syariah, sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian Bank, serta mewakili Bank baik
didalam maupun diluar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar.
Direksi diangkat dan disahkan melalui RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan
Remunerasi, dan wajib memenuhi persyaratan lulus Uji Kepatutan dan Kelayakan dari OJK.
Seluruh Anggota Direksi di BTPN Syariah telah memenuhi jumlah, komposisi, kriteria dan independensi sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
Direksi di BTPN Syariah per tanggal 31 Desember 2019 berjumlah 5 (lima) orang, dimana terdapat 1
(satu) orang anggota Direksi perempuan, 4 (empat) anggota Direksi Laki-Laki. BTPN Syariah juga telah
mengangkat Sekretaris Perusahaan yang dirangkap oleh Direktur Kepatuhan.
Susunan Anggota Direksi per tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Ratih Rachmawaty

Jabatan
Direktur Utama/Independen

Tanggal Persetujuan BI/OJK

Tanggal Efektif

7 Maret 2017
(KEP-38/D.03/2017)
Sebagai Direktur Utama

7 Maret 2017

24 Februari 2014
(KEP-13/D.03/2014)
Sebagai Wakil Direktur Utama

14 Juli 2014

Mulia Salim

Wakil Direktur Utama

14 Juni 2017
(KEP-101/D.03/2017)

1 Juli 2017

Taras Wibawa Siregar

Direktur

9 September 2015
(KEP-57/D.03/2015)

9 September 2015

M. Gatot Adhi Prasetyo

Direktur

24 Februari 2014
(KEP-16/D.03/2014

24 Februari 2014

Arief Ismail

Direktur Kepatuhan
merangkap Sekretaris
Perusahaan

22 Agustus 2017
(KEP-69/D.03/2017)

22 Agustus 2017

tugas dan tanggung jawab Direksi [GRI 102-23]

4.

Direksi wajib menindaklanjuti seluruh

Berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi,

hasil temuan audit dan rekomendasi dari

tugas dan tanggung jawab Direksi antara lain:

Satuan Kerja Audit Internal (“SKAI”),

1.

Direksi bertanggung jawab penuh atas

Dewan Pengawas Syariah (“DPS”), Auditor

pelaksanaan kepengurusan Bank;

Eksternal, hasil pengawasan OJK/BI dan/

2.

kewenangan dan tanggung jawabnya

3.

atau hasil pengawasan otoritas lainnya;

Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan
5.

Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip

sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar

Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (Good

dan peraturan perundangan yang berlaku;

Corporate Governance), Direksi paling kurang

Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip

wajib membentuk:

Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (Good

a.

Satuan Kerja Audit Intern;

Corporate Governance) dalam setiap kegiatan

b.

Satuan Kerja Manajemen Risiko;

usaha Bank pada seluruh tingkatan atau

c.

Komite Manajemen Risiko;

jenjang organisasi;

d.

Satuan Kerja Kepatuhan.
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Nama Direksi

6.

7.

8.

9.

Direksi wajib menyelenggarakan RUPS

Penilaian Kinerja Direksi dilakukan berdasarkan

tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana

acuan yang tercantum dalam Pedoman dan Tata

diatur dalam peraturan perundangan dan

Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi

Anggaran Dasar;

dengan mempertimbangkan Anggaran Dasar serta

Direksi wajib mempertanggungjawabkan

kebijakan internal Bank. Penilaian Kinerja dilakukan

pemenuhan terkait kewajibannya kepada

secara self-assessment setiap tahunnya untuk

Pemegang Saham melalui RUPS;

menilai kinerja Direksi secara kolegial. Penilaian

Direksi wajib mengungkapkan kebijakan

sendiri terhadap kinerja anggota Direksi paling

Bank yang bersifat strategis di bidang

sedikit mencakup implementasi terhadap strategi

kepegawaian kepada pegawai;

bisnis dan rencana bank secara keseluruhan, risiko-

Direksi dilarang menggunakan penasihat

risiko bank, penerapan tata kelola perusahaan dan

perorangan dan/atau jasa profesional

penerapan prinsip-prinsip syariah di Bank.

sebagai konsultan kecuali memenuhi

[GRI 102-28]

persyaratan sebagai berikut:
a.

Proyek bersifat khusus;

Dalam upaya mendukung Tata Kelola

b.

Didasari oleh kontrak yang jelas, yang

Keberlanjutan, Direksi bertanggung jawab

sekurang-kurangnya mencakup lingkup

dalam merumuskan kebijakan atas peningkatan

kerja, tanggung jawab dan jangka waktu

kompetensi di semua level terkait Aksi Keuangan

pekerjaan serta biaya;

Keberlanjutan, melakukan penyesuaian atas

Konsultan adalah pihak independen dan

Kebijakan Internal bank, termasuk didalamnya

memiliki kualifikasi untuk mengerjakan

merumuskan kebijakan pengelolaan lingkungan

proyek yang bersifat khusus

dan kelestarian lingkungan dan bertanggung jawab

sebagaimana dimaksud diatas.

memastikan dilakukannya realisasi Rencana Aksi

c.

78

10. Dalam rangka mendukung efektivitas

Keuangan Keberlanjutan.

pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya,
Direksi dapat membentuk komite-komite;
11. Dalam pelaksanaan fungsi Audit Intern,

Syariah, Direksi wajib memastikan kebijakan yang

Direksi bertanggung jawab :

sangat selektif dalam memberikan penyaluran

a.

Mengembangkan kerangka pengendalian

pembiayaan kepada nasabah dengan tidak

intern untuk mengindentifikasi, mengukur,

menyalurkan pembiayaan kepada nasabah dengan

memantau, dan mengendalikan semua

jenis usaha yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip

risiko yang dihadapi bank;

syariah serta usaha yang merusak lingkungan.

b.
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Dalam upaya pemenuhan terhadap prinsip-prinsip

c.

Memastikan SKAI memperoleh informasi
terkait perkembangan yang terjadi, inisiatif

Selama tahun 2019, Direksi BTPN Syariah telah

projek, produk, dan perubahan operasional

menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai

serta risiko yang telah diidentifikasi dan

kewenangan yang ditetapkan dalam Anggaran

diantisipasi;

Dasar dan Charter, diantaranya namun tidak

Memastikan telah dilakukan tindakan

terbatas pada:

perbaikan yang tepat.

1.

Direksi melakukan pemantauan atas Kinerja
Bank serta melakukan evaluasi pencapaian

Ketentuan lebih rinci mengenai tugas dan tanggung

kinerja bisnis Bank atas target yang telah

jawab Direksi Bank tercantum dalam Pedoman

ditetapkan serta menyampaikan inisiatif bisnis
baru;

dan Tata Tertib Kerja Direksi. Dalam melaksanakan
tugas dan tanggung jawabnya, Direksi senantiasa

2.

Direksi menyusun dan menyetujui Rencana

mengacu pada Anggaran Dasar Bank dan

Bisnis Bank (RBB) tahun 2020-2022, Rencana

peraturan perundangan yang berlaku.

Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) 20202024; dan Laporan Keberlanjutan guna
mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) dengan tetap memperhatikan aspek
ekonomi, keuangan, sosial dan lingkungan;

Direksi melaksanakan proses kegiatan Bank

berkala dalam rangka melakukan evaluasi

antara lain mengusulkan pelaksanaan Rapat

pencapaian target-target operasional,

Umum Pemegang Saham Tahunan 2019 dan

memastikan tercapainya target kinerja

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

korporasi dan melakukan koreksi atas setiap

2019 untuk mendapatkan Persetujuan Dewan
Komisaris dan menindaklanjuti hasil keputusan

4.

seluruh jajaran secara berjenjang, dengan

ketentuan yang berlaku;

fokus pada penilaian kinerja para Kepala

Direksi melakukan kajian terhadap keseluruhan

Divisi. Selanjutnya Direksi juga memberi

infrastruktur Bank berupa pengkinian dan

arahan Kepala Divisi dalam melaksanakan

penyempurnaan kebijakan dan prosedur

review kinerja jajaran sub-koordinasinya, dan

Direksi melakukan pemantauan atas penerapan

mitigasi yang harus dijalankan sebagai

pengendalian internal serta pemantauan

respons terhadap hasil penilaian dan kajian

penerapan anti pencucian uang dan

atas berbagai potensi risiko yang dihadapi

PPT), anti fraud melalui JAGA, sebagai bentuk

dengan berbagai pihak diluar Perusahaan,

internal;

dalam rangka membuka akses perluasan skala

Direksi menindaklanjuti temuan audit dan

usaha dan untuk menjalin hubungan konstruktif

rekomendasi dari satuan kerja audit internal

dengan para pemangku kepentingan;

Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil
pengawasan badan otoritas lainnya;
Direksi melakukan peninjauan terhadap
pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia
(SDM), termasuk penetapan kebijakan
menyangkut pengelolaan SDM, persyaratan
kompetensi, program peningkatan kompetensi,
penilaian kinerja dan paket remunerasinya;
8.

9.

Perusahaan selama tahun operasional;
13. Direksi memperluas kerjasama dan hubungan

pelaksanaan pemantauan dan pengawasan

Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan

7.

seterusnya;
12. Direksi memutuskan langkah-langkah

manajemen risiko, budaya kepatuhan dan

pencegahan pendanaan teroris melalui (APU/

6.

hasil kinerja yang belum memenuhi target;
11. Direksi melakukan review atas kinerja

Rapat Umum Pemegang Saham sesuai

internal Bank sesuai ketentuan yang berlaku;
5.

10. Direksi menyelenggarakan rapat internal

sesuai prinsip-prinsip tata kelola perusahaan,

Direksi memutuskan penunjukkan Konsultan
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14. Dan berbagai pelaksanaan tugas dan tanggung
jawab Direksi lainnya.
Seluruh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
Direksi bersama Dewan Komisaris dan Dewan
Pengawas Syariah selaku tugas pengawasan
menyampaikan pertanggungjawaban kepada
RUPS, dengan mengacu pada Rencana Bisnis Bank,
Anggaran Dasar dan Ketentuan yang berlaku.

sebagai mitra BTPN dalam melakukan riset

Komite-Komite setingkat Direksi

spesifik maupun menjalankan program-

Dalam upaya mendukung keberagaman kegiatan

program kerja spesifik yang membutuhkan

operasional perbankan berbasis syariah yang

dukungan keahlian tertentu dan mendapatkan

dijalani, Direksi telah membentuk Komite setingkat

opini kedua yang independen dengan lingkup

Direksi di BTPN Syariah yaitu Komite Aset dan

kerja tertentu;

Liabilitas, Komite Pengarah Teknologi Informasi,

Direksi menetapkan target-target strategis

Komite Human Capital, Komite Manajemen Risiko,

yang harus dicapai pada level korporasi maupun

Komite Bisnis dan Komite Kebijakan Pembiayaan.

oleh masing-masing Divisi operasional, dengan
mengacu pada ketentuan KPI Direktorat

Komite setingkat Direksi tersebut bertugas

yang telah disepakati bersama-sama dengan

memberi masukan, saran dan rekomendasi

Dewan Komisaris dan diketahui para pemegang

kepada Direksi sebagai proses pertimbangan dan

saham;

pengambilan keputusan strategis pada berbagai
bidang usaha yang meliputi antara lain aspek
keuangan, bisnis, ekonomi, sumber daya manusia,
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3.

operasional, teknologi informasi, manajemen risiko,

POJK.03/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang

kepatuhan.

Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang mencakup

Sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja, masing-

empat pilar, yakni:

masing Komite setingkat Direksi tersebut

1.

menyelenggarakan rapat secara berkala atau

Pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi
dan Dewan Pengawas Syariah;

sesuai kebutuhan, dengan agenda pembahasan

2.

sesuai spesifikasinya masing-masing maupun

Kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen
risiko serta penetapan limit risiko;

opini-opini spesifik untuk digunakan Direksi dalam

3.

memutuskan pilihan terbaik bagi Bank.

Kecukupan proses identifikasi, pengukuran,
pemantauan, dan pengendalian Risiko serta
sistem informasi Manajemen Risiko; dan

sistem manajemen risiko [GRI 102-11]

4.

menyeluruh.

Dalam melaksanakan fungsi intermediarinya,
BTPN Syariah senantiasa menekankan pentingnya

Penerapan Manajemen Risiko BTPN Syariah juga

penerapan manajemen risiko yang prudent, yang

berpedoman pada dokumen-dokumen dari Basel

dilakukan melalui proses identifikasi, pengukuran,

Committee on Banking Supervision.

pemantauan, dan pengendalian risiko-risiko serta
sistem informasi Manajemen Risiko.

Adapun struktur organisasi pelaksanaan
Manajemen Risiko BTPN Syariah adalah sebagai

BTPN Syariah menerapkan Manajemen Risiko
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Kecukupan sistem pengendalian internal yang

berikut.

dengan berpedoman pada Peraturan OJK No. 65/

struktur organisasi pelaksanaan manajemen risiko BTPN Syariah
(Per tanggal 31 Desember 2019)

Komite Tata Kelola
Terintegrasi

Komite
Pemantau Risiko

RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)
Komite Nominasi
dan Remunerasi

ALCO
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Dewan Pengawas Syariah

Dewan Komisaris
Komite Audit

Komite
Manajemen Risiko

Komite Pengarah
Teknologi
Informasi

Direktur Utama

Komite
Human Capital

SKAI

Wakil Direktur Utama*

Komite Bisnis

Komite Kebijakan
Pembiayaan

Direktur
Kepatuhan dan
Manajemen
Risiko

Direktur

Direktur**

* Wakil Direktur Utama
bertanggung jawab
langsung atas Fungsi
Teknologi Informasi dan
Operasional
**Direktur di bawah
koordinasi Wakil Direktur
Utama

Melalui sistem manajemen risiko tersebut, BTPN

Mengingat fokus melayani nasabah prasejahtera,

Syariah melakukan identifikasi, pengukuran,

melalui pembiayaan tanpa adanya jaminan fisik,

pemantauan dan pengendalian terhadap 10

BTPN Syariah mengedepankan prinsip pencegahan

jenis risiko, yaitu: risiko kredit, risiko pasar, risiko

risiko terjadinya pembiayaan bermasalah, dengan

likuiditas, risiko operasional, risiko strategis, risiko

pendekatan lain. Pendekatan dimaksud adalah

reputasi, risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko

“knowing your customer” yang diimplementasikan

investasi dan risiko imbal hasil.

dengan sebaik-baiknya, diantaranya dengan
melakukan pertemuan rutin berkala dalam rangka

Mengingat kegiatan usaha yang dijalankan,sampai

“pembinaan”.

saat ini, BTPN Syariah belum terekspos oleh risiko
investasi.

Melalui pendekatan tersebut, BTPN Syariah
melalui para “community officer” di lapangan

Guna memantau dampak perburukan kondisi

dapat mengenal betul para nasabahnya sehingga

makro ekonomi terhadap kesehatan portofolio,

kualitas pembiayaan terjaga dengan baik. Lebih

profitabilitas, likuiditas, dan ketahanan

dari itu, pengenalan kehidupan para nasabah, turut

permodalannya, BTPN Syariah melakukan stress

mendorong terjadinya perubahan hidup, misalnya

test terintegrasi. Sebagai bagian dari pengelolaan

nasabah menjadi semakin sadar kesehatan juga

risiko terbaik, Bank telah memiliki ketentuan terkait

ramah terhadap lingkungan hidup.

Process, Risk & Control dan Risk Grading Matrix yang
bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengukur

BTPN Syariah secara berkala mengukur perbaikan

potensi risiko operasional pada setiap aktivitas

yang terjadi pada nasabahnya melalu PPI

yang terdapat di unit kerja.

(Poverty Probabilty Indeks) di mana para nasabah
debitur, dan mendapatkan gambaran terjadinya

BTPN Syariah berkomitmen memastikan

peningkatan kesejahteraan. Selaras dengan

kelangsungan kegiatan operasional dan bisnis Bank

perkembangan itu, semakin banyak nasabah

dalam kondisi darurat dan telah memiliki Business

debitur yang mengganti sumber energi, dari kayu

Continuity Management dan Contingency Funding

bakar dengan sumber energi lain yang lebih ramah

Plan.

lingkungan. Juga semakin banyak nasabah yang
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sadar dengan kualitas sanitasi tempat tinggalnya,
[GRI 102-11]
BTPN Syariah berkomitmen menerapkan
Pendekatan atau Prinsip Pencegahan, dengan
mengedepankan tindakan pencegahan atas
setiap potensi terjadinya setiap risiko yang
telah diidentifikasi tersebut. Untuk itu, BTPN
Syariah melakukan tata kelola dan menganalisis
seluruh kejadian risiko (risk & loss event) yang
sempat terealisir, menggunakan Operational
Risk Management System (ORMS) sebagai
pembelajaran agar kondisi serupa tidak berulang.

dengan membangun fasilitas sanitasi yang lebih
memadai. Seluruh perubahan positif tersebut
selaras dengan beragam tujuan dalam SDGs,
seperti, mencegah kerusakan lingkungan, perbaikan
sanitasi dan meningkatkan kualitas kesehatan.
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pendekatan atau prinsip pencegahan

Risk Monitoring & Audit Commitees

Board of Director
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1st Line of Defense

2nd Line of Defense

3rd Line of Defense

Line Management Control
(PUK)

Risk Management

Internal Audit (SKAI)

Quality Assurance (QA)

Compliance

sistem pengendalian internal

pengelolaan risiko secara menyeluruh. SKK
memastikan seluruh aktifitas BTPN Syariah

BTPN Syariah menerapkan kerangka kerja

telah sesuai dengan ketentuan eksternal

pengendalian internal dengan pendekatan

dan internal, termasuk kepatuhan terhadap

pertahanan berlapis (Three Lines of Defence), yang

penerapan prinsip syariah.

masing-masing bekerja secara independen:
1.

Pertahanan Pertama, unit kerja pelaksana
dengan dibantu oleh Fungsi Quality Assurance
(QA) terkait, melaksanakan tugasnya sesuai
aturan yang berlaku untuk menerapkan praktik
manajemen risiko operasional sehari-hari
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dengan sebaik-baiknya.
2.

Pertahanan Kedua, Satuan Kerja Manajemen
Risiko (SKMR) bersama Satuan Kerja
Kepatuhan (SKK) melakukan pendefinisian
dan pemeliharaan metodologi pengelolaan
risiko, memastikan kecukupan mitigasi risiko,
kebijakan dan prosedur, penetapan limit risiko
serta melakukan koordinasi atau fasilitasi dari

3.

Pertahanan Ketiga, Internal Audit bertugas
memastikan secara independen bahwa semua
risiko yang melekat (inherent risk) telah dikelola
dengan baik sehingga risiko residual sesuai
dengan toleransi risiko yang telah disepakati
dan risk appetite yang ditetapkan Bank. Hasil
pengawasan ini dilaporkan kepada Direksi dan
Dewan Komisaris serta pelaksanaan tindak
lanjut atas temuan audit dimonitor sebagai
upaya perbaikan kinerja dan mempertahankan
peringkat kesehatan BTPN Syariah.

pencegahan dan peniadaan fraud

Pengelolaan Whistle Blowing System

[GRI 205-2]

[GRI 205-3]

BTPN Syariah berkomitmen penuh untuk

Sebagai bagian penerapan kebijakan pencegahan

mencegah terjadinya tindak pidana fraud

dan penindakan yang tegas terhadap kasus fraud,

yang dapat berpotensi merusak reputasi bank

BTPN Syariah menyediakan media pengaduan

dengan menerapkan sistem pengendalian fraud

Whistle Blowing System, yaitu “JAGA” (Jalankan,

secara efektif dan berkesinambungan. Sistem

Awasi & Amati, Gali, Ajukan laporan). Tujuan

pengendalian ini mengarahkan BTPN Syariah dalam

penyediaan sarana ini adalah mendorong peran

menentukan langkah-langkah untuk pencegahan,

serta Karyawan dan pihak lain dalam melaporkan,

deteksi, investigasi, pelaporan dan sanksi serta

mencegah dan menangani pelanggaran terkait

pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut atas

fraud secara efektif dan efisien.

kejadian fraud.
BTPN Syariah menyediakan kemudahan akses
Sebagai bagian dari upaya pencegahan fraud,

melalui beberapa media pelaporan dugaan fraud

BTPN Syariah telah menyelenggarakan pelatihan-

dengan tetap mengutamakan kerahasiaan dan

pelatihan anti fraud kepada seluruh karyawan

memberikan jaminan perlindungan terhadap

(induction training, refreshment training, training for

Pelapor.

trainer). Sampai dengan akhir tahun 2019 seluruh
karyawan BTPN Syariah telah mengikuti pelatihan

Sarana pelaporan yang dapat digunakan adalah:

anti fraud.

penyediaan saluran hotline, email, surat dan laporan
langsung (walk in). Media tersebut dapat di akses

Bank juga melakukan berbagai upaya pendekatan

dengan mudah oleh seluruh Karyawan/Pelapor.

dan pengendalian sumber daya manusia dengan

Seluruh laporan yang memiliki bukti awal yang valid

mengenali dan memantau karakter dan perilaku

mengenai terjadinya tindak pelanggaran dimaksud

karyawan (know your employee) termasuk sistem

akan segera ditindak lanjuti dengan pelaksanaan

rotasi, mutasi, cuti wajib, serta melakukan regular

investigsi mendalam. Proses tersebut melibatkan

coaching & counseling. Bank melakukan surprise

Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), untuk kemudian

audit secara berkala, dan menyediakan media

diberikan sanksi tegas, mulai dari pemberhentian

whistleblowing “JAGA” untuk melaporkan segala hal

dari hubungan kerja sampai proses hukum.

83

seperti dugaan korupsi maupun dugaan fraud.
[GRI 205-2]

Dengan pendekatan pencegahan dan penindakan
kasus dan seluruhnya telah ditindaklanjuti.

memberikan efek jera dan tidak memberikan

[GRI 205-3]

toleransi atas tindakan dimaksud (zero tolerance).
Setiap tindakan yang terbukti, sekecil apapun,
diberikan sanksi yang keras dan tegas, sampai
dengan pemberhentian dari status karyawan
Bank dan pelaporan kepada pihak berwajib untuk
diproses hukum lebih lanjut.
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yang tegas tersebut, pada tahun 2019 terdapat 624
BTPN Syariah menerapkan kebijakan tegas untuk

kode etik [GRI 102-17]
Kode Etik di BTPN Syariah berfungsi sebagai pedoman dan panduan sikap dan perilaku bagi Dewan
Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, Pihak Independen dan seluruh Karyawan dalam
menjalankan tugas, kewenangan, kewajiban dan tanggung jawabnya, dan berfungsi sebagai pedoman
dalam mengambil keputusan secara konsisten sejalan dengan Nilai-Nilai Perusahaan, Visi Misi Bank, dan
peraturan perundangan yang berlaku.
Kode Etik ini merupakan standar perilaku yang wajar, patut dan dapat dipercaya untuk semua insan
BTPN Syariah dalam melaksanakan kegiatan usaha termasuk berinteraksi dengan pemangku
kepentingan (stakeholders).
Pedoman dan Panduan sikap yang tercantum di dalam Kode Etik meliputi antara lain:

1.
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Visi, Misi, Nilai-Nilai

5.	Hubungan dengan

Perusahaan, Tujuan Kode

Nasabah dan Pemangku

Etik dan Ruang Lingkup

Kepentingan (yang

Kode Etik;

meliputi Hubungan
dengan Nasabah,

2.

Kepatuhan dan

Hubungan dengan

Manajemen Risiko;

Rekanan, Hubungan
dengan Regulator,

3.

Penyuapan dan

Benturan Kepentingan;

Korupsi, Pemberian dan
4.

Menciptakan Lingkungan

Penerimaan Hadiah, Anti

Kerja yang Kondusif

Pencucian Uang);

(yang meliputi
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Perlakuan Adil kepada

6.

Penegakkan Kode Etik

Seluruh Karyawan,

(yang meliputi Peran

Anti Diskriminasi dan

dan Tanggung Jawab,

Pelecehan, Keamanan

Pelanggaran Terhadap

di Tempat Kerja,

Kode Etik).

Penggunaan Fasilitas
Perusahaan, Aktivitas
di luar Perusahaan,
Penggunaan Media
Sosial);

Upaya Pengenalan dan Penegakkan Kode
Etik
BTPN Syariah berkomitmen untuk terus berupaya
melakukan penegakkan Kode Etik sebagai salah
satu langkah penerapan prinsip-prinsip tata
kelola perusahaan, sekaligus membangun perilaku
Karyawan yang sesuai dengan standar etika yang
baik.
Penerapan Kode Etik dilaksanakan secara
berkesinambungan dalam bentuk sikap, perbuatan
dan komitmen dan ketersediaan ketentuan yang
mendukung terciptanya budaya Perusahaan.
Langkah upaya yang ditempuh antara lain
sosialisasi Kode Etik melalui e-mail blast kepada
seluruh Karyawan, di mana Karyawan memberikan
tanggapan berupa penerimaan dan pelaksanaan
Kode Etik dengan sebaik-baiknya.

inisiator pemenang Nobel Perdamaian tahun 2006,
Muhammad Yunus, warga Bangladesh yang telah
sukses diterapkan secara massal di negaranya.
Implementasi inisiatif eksternal ini terbukti sukses
mengurangi tingkat kemiskinan di area marginal
maupun area tertinggal, dan turut membantu
meningkatnya indeks IPM di area-area dimaksud.
Selain menerapkan kerangka ultra mikro, BTPN
Syariah menerapkan kerangka pengelolaan risiko
sesuai ketentuan POJK No. 8/POJK.03/2014
tentang penilaian tingkat kesehatan Bank Umum
Syariah dan Unit Usaha Syariah, POJK No. 65/
POJK.03/2016 tentang penerapan manajemen
risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha
Syariah dan Surat Edaran No. 10/SEOJK.03/2014
tentang penilaian tingkat kesehatan Bank Umum
Syariah dan Unit Usaha Syariah, dan memiliki
standar pengelolaan risiko dan kontrol intern sesuai
prinsip-prinsip three lines of defence.

Penyampaian Kode Etik juga dilakukan dengan
Karyawan serta disampaikan pada saat Induction
Program terkait Kode Etik bagi Karyawan Eksekutif
dan Karyawan baru. Sosialisasi terhadap Kode
Etik secara berkelanjutan dan berkala disampaikan
kepada seluruh karyawan secara online.
Pengkinian Kode Etik dilakukan secara rutin.
Seluruh Karyawan wajib mengetahui, memahami
dan melaksanakan Kode Etik BTPN Syariah. BTPN
Syariah memberikan sanksi tegas bagi setiap
penyimpangan, penyalahgunaan dan pelanggaran
Kode Etik. Selama tahun 2019 tidak ada kasus
pelanggaran kode etik yang terjadi. Jika terdapat
pelanggaran, maka mereka yang melanggar
akan dijatuhi sanksi sesuai dengan tingkat
pelanggarannya.

Dalam menjalanan kegiatan usaha dalam
mengelola portofolio segmen micro financing
maupun ultra micro financing, BTPN Syariah
menerapkan pendekatan analisa Poverty
Probabilty Indeks (PPI) sebagai salah satu cara
untuk memonitor perkembangan peningkatan
kesejahteraan dan kinerja usaha para nasabah pra
sejahtera produktif.

keanggotaan pada asosiasi sejenis
dan komitmen prakarsa eksternal
[GRI 102-13]
BTPN Syariah turut aktif mengadopsi beberapa
prakarsa eksternal sebagai respons terhadap
perkembangan terkini, dan turut aktif mendukung
pencapaian beragam tujuan konsep pembangunan
berkelanjutan skala global sebagaimana tertuang

inisiatif eksternal

dalam Sustainable Development Goals (SDGs).

[GRI 102-12]

Atas tujuan tersebut, Bank aktif terlibat menjalin
kerjasama dengan berbagai lembaga maupun
asosiasi global terkait baik sebagai anggota
maupun sebagai mitra kerjasama antara lain,
sebagaimana tertuang pada tabel berikut:

BTPN Syariah merupakan bank yang menyasar
segmen pembiayaan mass market, di mana seluruh
portofolio pinjamannya tertuju pada segmen
kredit ultra mikro. BTPN Syariah menerapkan
model inisiatif mikro kredit yang mengacu dengan
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pembagian buku Kode Etik kepada seluruh

Nama Asosiasi / Inisiatif
PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (KSEI)

Forum Komunikasi Direktur
Kepatuhan Perbankan
(FKDKP)

Bersifat Mandatori
Membantu mendistribusikan hakhak pemegang efek bersifat ekuitas
dalam bentuk uang dan/atau efek
dan membantu pelaksanaan aksi
korporasi dengan menyediakan
Daftar Pemegang Efek Bersifat
Ekuitas dan KTUR Pemegang Efek
Merupakan Wadah Organisasi bagi
Corporate Secretary BTPN Syariah
Bersifat Mandatori
Merupakan Wadah Asosiasi bagi
BTPN Syariah selaku Bank Swasta
Nasional
Bersifat Mandatori
Merupakan Wadah Asosiasi bagi
BTPN Syariah selaku Bank Umum
Syariah di Indonesia
Merupakan Wadah Konsultasi
dan Komunikasi antar Direktur
Kepatuhan Perbankan Indonesia

Dewan Syariah Nasional
(DSN)
Majelis Ulama Indonesia
(MUI)

Merupakan Wadah dalam
mewujudkan aspirasi umat Islam
terkait perekonomian dari sisi
syariah

Indonesia Corporate
Secretary Association (ICSA)
Perhimpuan Bank Swasta
Nasional (Perbanas)

Asosiasi Bank Syariah
Indonesia (ASBISINDO)
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Tujuan

Partisipasi
Working Group /
Komite
Anggota

Rp10.000.000

Anggota

Rp4.000.000

Anggota

Rp36.000.000

Anggota

Rp150.000.000

Anggota

Rp5.000.000

Anggota

Rp6.000.000

Kontribusi Dana selama
tahun 2019

manajemen pemangku kepentingan
Keberlangsungan usaha dalam jangka panjang bergantung pada keberhasilan membina hubungan harmonis
dengan seluruh pemangku kepentingan. Meyakini hal tersebut, BTPN Syariah mengidentifikasi dengan
seksama grup pemangku kepentingan yang berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha serta
berupaya memenuhi harapannya sesuai dengan resources yang tersedia.
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Para pemangku kepentingan tersebut adalah: Pemegang Saham dan Investor, Pegawai, Nasabah Kreditur,
Nasabah Debitur/Komunitas Sekitar, Mitra Kerja/Pemasok, Pemerintah/Regulator, Tokoh Masyarakat/
Pejabat Setempat.
Sesuai hasil pemetaan dampak, pengaruh, dan identifikasi kelompok pemangku kepentingan yang dilakukan
oleh BTPN Syariah, berikut adalah tabel ringkasan pengelolaan hubungan dengan para pemangku
kepentingan dimaksud.

Ringkasan Pengelolaan Pemangku Kepentingan
Topik/Masalah
yang Muncul
[GRI 102-44]

Basis Penetapan/
Identifikasi
[GRI 102-42]

Pemegang
Saham dan
Investor

• Ketergantungan, • Tata Kelola
Perusahaan
• Pengaruh, dan
Tanggung Jawab • Pencapaian kinerja
ekonomi

Nasabah
Kreditur

•
•
•
•

Nasabah
Debitur
dan/atau
Komunitas

• Ketergantungan •
• Tanggung Jawab
•
• Perbedaan
Pendapat
•
• Pengaruh
• Kedekatan
Geografis

Pegawai

•
•
•
•

•

Mitra Kerja/
Pemasok

• Ketergantungan •
• Tanggung Jawab
•
• Perbedaan
•
Kepentingan
• Pengaruh

• Menyediakan informasi
pencapaian BTPN Syariah
melalui RUPS,Laporan
Keuangan Triwulan dan
Laporan Tahunan serta
Laporan Keberlanjutan
• Paparan Publik dan Analyst
Meeting
• Sesuai kebutuhan

• Penyediaan produk dan jasa
sesuai peraturan yang berlaku.
• Pemberian informasi produk
dan jasa dengan tepat waktu,
memadai, jelas dan akurat.
• Pengembangan layanan
berkualitas prima demi
kepuasan nasabah.
• Iklan dan media promosi
• Sesuai kebutuhan
• Intensifikasi keterlibatan
Pendidikan dan
dalam kegiatan komunitas
budaya
dengan program yang
Teknologi dan akses
mencakup bidang: pendidikan,
infrastruktur
pemberdayaan, budaya dan
Kesejahteraan dan
agama, kemanusiaan serta
pendapatan
lingkungan.
• Pemberdayaan
• Pertemuan Wajib
• Pertemuan sesuai kebutuhan
• Pengelolaan secara objektif,
Hubungan
transparan, adil dan setara.
ketenagakerjaan
• Membangun lingkungan kerja
Perlindungan dan
kondusif demi optimalisasi
kondisi kerja
produktivitas.
Pengembangan
• Pengembangan karir talent
kompetisi
management system dan
Pengembangan
Karir dan aktualisasi assessment center.
• Pertemuan sesuai kebutuhan
diri
• Syarat kerja sama yang jelas
Hubungan
• Penilaian kinerja yang
berkelanjutan
transparan
Ekonomi
• Penilaian rutin.
Fairness
• Pertemuan sesuai kebutuhan.

Ketergantungan • Perlindungan
nasabah
Tanggung Jawab
• Hubungan
Pengaruh
berkesinambungan
Kedekatan
Geografis

Ketergantungan •
Tanggung Jawab
•
Perhatian
Pengaruh
•

Metode Pelibatan & Frekuensi
[GRI 102-43]

Fungsi Manajemen
Tata Kelola Tertinggi
• Sekretaris
Perusahaan
• Kepala Divisi
Corporate
Secretary & Legal
• Kepala Divisi
Keuangan dan
Hubungan Investor
• Kepala Divisi DAYA
dan Komunikasi
• Sekretaris
Perusahaan
• Kepala Divisi
Operasional
• Kepala Divisi DAYA
dan Komunikasi
• Kepala Divisi
Pembiayaan
• Kepala Divisi Lini
Bisnis
• Sekretaris
Perusahaan
• Kepala Divisi Lini
Bisnis
• Kepala Divisi
Human Capital
• Kepala Divisi
Teknologi Informasi
• Kepala Divisi DAYA
& Komunikasi
Kepala Divisi Human
Capital

Kepala Divisi
Operasional
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Daftar
Pemangku
Kepentingan
[GRI 102-40]

Daftar
Pemangku
Kepentingan
[GRI 102-40]
Pemerintah

Tokoh
Masyarakat/
Pejabat
setempat
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Basis Penetapan/
Identifikasi
[GRI 102-42]

Topik/Masalah
yang Muncul
[GRI 102-44]

Metode Pelibatan & Frekuensi
[GRI 102-43]

• Ketergantungan • Kepatuhan
• Kelangkapan dan
• Tanggung Jawab
terhadap peraturan
Penyempurnaan Tata Kelola
• Perbedaan
perundangPerusahaan (GCG)
Pendapat
undangan
• Implementasi prinsip GCG
• Pengaruh
• Komitmen terhadap
diseluruh unit kerja.
• Kedekatan
regulasi perbankan • Pertemuan berkala untuk
Geografis
• Komunikasi dan
membahas tingkat Kesehatan
pelaporan yang
Bank
jelas, akurat,
komprehensif, dan
tepat waktu
• Kunjungan langsung
• Ketergantungan • Pengembangan
usaha
• Pertemuan resmi
• Tanggung Jawab
• Peningkatan
• Pertemuan berkala sesuai
• Perbedaan
kesejahteraan
Pendapat
kebutuhan
• Kesempatan Kerja
• Pengaruh
• Kemajuan daerah
setempat

Fungsi Manajemen
Tata Kelola Tertinggi

• Kepala Divisi
Kepatuhan
• Kepala Divisi
Corporate
Secretary & Legal
• Kepala Divisi
Manajemen Risiko
• Kepala Divisi DAYA
dan Komunikasi

• Sekretaris
Perusahaan
• Kepala Divisi di Lini
Bisnis termasuk
Branch Manager
yang bertugas
sebagai Corporate
Governance
• Customer Service

Mila Anita
Qa Funding & Operations Head
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Mengawasi, mengontrol dan memastikan seluruh proses dan
aktivitas operasional berjalan sesuai ketentuan, dengan tetap
memperhatikan adanya kecukupan kontrol risiko operasional,
menjadi tugas utama saya.
Tugas ini pula yang menempa saya dan tim untuk meningkatkan
“kesadaran terhadap risiko” (Risk Awareness) aktifitas operasional
baik di Kantor Cabang (KC dan KFO) maupun di unit operasional
ketentuan yang berlaku dengan tujuan meminimalisir risiko dan
tetap mampu memberikan pelayanan kepada nasabah secara
maksimal.
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KP, agar aktifitas operasional sehari-hari berjalan sesuai

PT Bank BTPN
Pensiunan
Syariah
Nasional
Tbk Laporan
SyariahKeberlanjutan
Tbk Laporan Keberlanjutan
2019
2019

90

06
tanggung jawab produk dan layanan
“BTPN Syariah menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan
kualitas layanan, memenuhi harapan para nasabah akan produk
jasa perbankan yang simple, namun cepat dan akurat serta
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dapat diakses kapan saja melalui realisasi program digitalisasi
seluruh proses bisnis dan peningkatan kinerja program
aplikasi mobile banking yang diterapkan.
Lebih dari itu, BTPN Syariah juga meningkatkan kompetensi
komitmen dalam memberikan perlindungan terhadap nasabah
dengan menjaga privasi mereka serta menyelesaikan seluruh
keluhan yang disampaikan dengan tepat, cepat dan tuntas”.

PT Bank BTPN
Pensiunan
Syariah
Nasional
Tbk Laporan
SyariahKeberlanjutan
Tbk Laporan Keberlanjutan
2019
2019

community officer melalui pelatihan berkala dan menunjukkan

komitmen dan kebijakan [GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3]
komitmen
BTPN Syariah meyakini betapa sangat strategis dan pentingnya posisi nasabah dalam memastikan
kesinambungan usaha dan pertumbuhan skala usaha, BTPN Syariah berkomitmen penuh untuk
melaksanakan tanggung jawab terhadap para nasabah. Lebih dari sekedar melaksanakan tanggung jawab,
BTPN Syariah berkomitmen penuh untuk meningkatkan optimalnya kepuasan nasabah, dan meningkatkan
keterikatan mereka dengan Bank. BTPN Syariah menjalankan beberapa pendekatan dalam memastikan
optimalisasi kepuasan nasabah, yakni:

1.

Menyediakan

2.

Menyediakan akses

3.

Menjaga keamanan

produk dan layanan

keuangan yang mudah

nasabah dan

perbankan berkualitas,

dan terjangkau sesuai

menyelesaikan seluruh

unggul, adil dan sesuai

kebutuhan.

keluhan nasabah.

kebutuhan serta
harapan nasabah.
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kebijakan
BTPN Syariah telah memiliki kebijakan operasional.
Dalam hal terdapat kebutuhan yang sifatnya

1. Kebijakan Khusus Penerapan Aspek Lingkungan
dan Sosial dalam Kegiatan Perbankan. [FS1]

khusus, maka ditetapkan dalam sebuah Keputusan
Direksi merujuk kepada lingkup tugas, latar

Dalam pemberian pembiayaan, Bank

belakang, dasar hukum serta kebutuhan yang

juga mengatur penerapan pertimbangan

mendasarinya.

lingkungan maupun pengenalan dan mitigasi
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risiko lingkungan kepada nasabah agar
Dalam menjalankan usahanya, BTPN Syariah

usaha yang mereka jalankan tidak merusak

telah memiliki Kebijakan Pembiayaan dimana

lingkungan. Sehingga sekalipun seluruh

Kebijakan ini dilakukan pengkinian secara berkala

portofolio pembiayaan berbasis syariah yang

dan kebijakan pembiayaan ini disetujui oleh Direksi

diberikan tertuju pada satu segmen saja, yakni

dan Dewan Komisaris, dan dilakukan melalui

masyarakat prasejahtera produktif, BTPN

proses kajian sesuai ketentuan, yang dalam hal ini

Syariah tetap mensyaratkan dilakukannya

dilengkapi dengan opini Dewan Pengawas Syariah

mitigasi risiko sosial terhadap lingkungan

untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip

tempat tinggal calon nasabah, maupun mitigasi

syariah.

risiko sosial dalam pembukaan sentra-sentra
baru. Ketentuan umum yang diaplikasikan

Kebijakan-kebijakan lainnya yang berfungsi
sebagai infrastruktur pendukung dilakukan kajian
secara berkala dan dapat diakses oleh pihak yang
berkepentingan secara internal di BTPN Syariah

dalam mitigasi risiko sosial, mencakup:

• Adanya komitmen bahwa usaha yang

pembiayaan. Oleh karenanya, Divisi terkait,

dilakukan tidak boleh bertentangan dengan

bersama-sama Human Capital harus bekerja

prinsip syariah dan tidak melanggar Undang-

sama erat untuk menyiapkan, mendidik dan

Undang.

mengembangkan para Community Officer

• Adanya silaturahmi dengan tokoh masyarakat

atau Melati Putih Bangsa agar memahami

setempat / camat / lurah/ kepala RW

prinsip utama pembiayaan syariah yang

setempat dalam rangka memberikan

diberikan dan memiliki kemampuan mumpuni

informasi tentang keberadaan BTPN

untuk membimbing dan mengarahkan

Syariah yang bertujuan membantu ibu-ibu di

nasabah di sentra-sentra binaan masing-

lingkungan setempat dimana lokasi sentra
berada.
• Adanya rekomendasi dari sesama anggota
sentra bagi calon nasabah pembiayaan
untuk bergabung bersama dalam satu sentra
ataupun membentuk sentra baru.
• Adanya komitmen seluruh anggota sentra

masing.
• Divisi Operasional wajib menyediakan
akomodasi dan perlengkapan beraktifitas
yang memadai bagi para Community Officer
dalam menjalankan tugasnya.
• Divisi Operasional dan Divisi Teknologi
Informasi wajib mengembangkan sistem

untuk mengikuti tahapan pelatihan dasar

operasional / aplikasi pendukung yang simple

keanggotaan dan mengikuti seluruh jadwal

dan secured, guna mendukung pelaksanaan

pertemuan rutin sentra di mana di dalamnya

aktivitas rutin Community Officer dan agen

terdapat sharing pengetahuan yang relevan

dalam melayani nasabah.

antara lain topik mengenai manajemen

• Dalam proses pengelolaan kinerja

keuangan dasar, pengembangan usaha,

pembiayaan, Bank bersama nasabah

menjaga kesehatan keluarga serta kesadaran

membuat komitmen jadwal dan lokasi

membuang sampah pada tempatnya.

pertemuan rutin yang wajib dihadiri oleh para

• Adanya komitmen bersama antar sesama

nasabah. Dari aktivitas pertemuan tersebut,

anggota pada satu sentra untuk saling

Community Officer wajib menyediakan

dukung dan saling bantu dalam melaksanakan

transaksi perbankan antara lain pencairan

kegiatan usaha/mengembangkan usaha.

pembiayaan, pembayaran angsuran dan setor

• Bank memberikan asuransi pembiayaan
kepada nasabah dan asuransi untuk pasangan

atau tarik tabungan.
• Divisi Daya & Communication menyediakan

nasabah jika terjadi kondisi meninggal dunia,

materi pemberdayaan kesehatan atau

dengan demikian pembiayaan Bank tidak akan

program-program lainnya.

membebani keluarga.
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• Community Officer melakukan sharing tips
• Community Officer selain melakukan survey

Divisi Teknologi Informasi serta Divisi

monitoring perkembangan kondisi usaha,

Operasional [FS2]

juga melakukan survei kondisi sosial nasabah

• Dalam skema pembiayaan kepada nasabah
prasejahtera produktif, Community

sebagai masukan dalam survei PPI yang
dijalankan secara berkala.

Officer memiliki peranan penting dalam

• Jika terdapat hal-hal yang tidak sesuai

mengembangkan dan menjaga kualitas

dengan ketentuan dalam perjanjian
pembiayaan syariah yang diberikan, maka
akan menjadi pertimbangan pada saat
proses perpanjangan pembiayaan di siklus
berikutnya.
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pemberdayaan.
2. Kebijakan dan Peran Divisi Sales dan Distribusi,

3. Kebijakan Produk Yang Adil dan Aman [FS15]
Dalam menyediakan produk/layanan perbankan
yang akan ditawarkan kepada nasabah, Bank
memperhatikan, antara lain hal-hal sebagai
berikut:
•

•

o Produk/layanan telah disetujui sesuai
dengan prinsip syariah dan kewenangan
lain yang berlaku,
o Produk/layanan telah didukung dengan
standar prosedur yang mengatur proses

Kesesuaian produk/layanan  dengan

atas produk/layanan tersebut, dan

kebutuhan dan kemampuan nasabah dan

prosedur tersebut telah disetujui sesuai

sesuai dengan Visi dan Misi BTPN Syariah.

dengan ketentuan yang berlaku, telah

Atas setiap produk/layanan yang ditawarkan

tersedia infrastrukturnya baik prosedur,

kepada para nasabah, maka Bank wajib

sistem maupun sumber daya manusianya.

memenuhi azas transparansi informasi,

• Bank senantiasa melakukan peninjauan berkala

salah satunya dibuatkan ringkasan informasi

terhadap produk layanan yang diberikan,

mengenai produk/layanan yang disampaikan

disesuaikan dengan perkembangan sistem

pada nasabah pada saat awal penawaran

Teknologi Informasi terkini, agar lebih mudah

dan/atau pada saat terjadi kesepakatan

diaplikasikan dan digunakan para nasabah dan

dengan nasabah yang tercermin pada saat

Community Officer.

proses penandatanganan perjanjian dengan
nasabah dan ketentuan ringkasan produk/

•
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4. Kebijakan Pengendalian Kualitas Layanan

layanan wajib mengacu pada ketentuan OJK

Bank menetapkan suatu ukuran Service Level

mengenai prinsip syariah yang berlaku.

Arrangement (SLA) tertentu yang harus

Pencairan kepada nasabah prasejahtera

dipenuhi seluruh jajaran dalam memberikan

produktif selalu dilakukan dalam pertemuan

layanan kepada para nasabah. Rincian SLA

rutin yang disepakati dan disaksikan semua

pada masing-masing fungsi dan jabatan

anggota sentra. Agar nasabah memahami

berbeda-beda, tergantung tugas dan tanggung

mengenai produk pembiayaan syariah yang

jawabnya, namun demikian seluruh target

ditawarkan, para calon nasabah wajib

dalam SLA wajib dicapai oleh jajaran pelaksana.

mengikuti pelatihan dasar keanggotaan

Pencapaian SLA menjadi salah satu butir

berdurasi 1 (satu) jam selama 5 (lima)

penilaian kinerja seluruh jajaran.

hari yang diselenggarakan Bank melalui
Community Officer. Hanya nasabah yang

Bank melaksanakan seluruh kebijakan

dinyatakan disiplin hadir dan lulus dalam

peluncuran produk / jasa tersebut untuk

pelatikan yang akan diproses lebih lanjut

menunjukkan komitmennya dalam memenuhi

sebagai nasabah.

seluruh aturan perundangan terkait yang
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• Untuk nasabah prasejahtera produktif diberikan

berlaku. Sehingga dalam tahun pelaporan

juga kartu angsuran dan kartu tabungan yang

Bank tidak pernah mencatatkan adanya

akan diupdate setiap kali bertransaksi. Dengan

insiden pelanggaran terhadap peraturan dan

demikian nasabah mengetahui jumlah kewajiban

perundangan yang disampaikan regulator, baik

dan saldo tabungannya.

terkait pengembangan produk maupun terkait

• Suatu produk/layanan dapat ditawarkan kepada
nasabah apabila memenuhi kondisi-kondisi
antara lain sebagai berikut:

aspek sosial dan lingkungan. [GRI 419-1]

produk dan layanan berkualitas
BTPN Syariah melakukan
kaji ulang secara berkala
terhadap produk / layanan

1.

Penyampaian informasi yang terkini terkait produk/

yang kini tersedia agar sesuai

layanan tersebut berkenaan dengan fitur serta

dengan kebutuhan nasabah,

syarat dan ketentuan kepada para nasabah melalui

selaras dengan perkembangan

relationship community officer dan agen lakupandai.

perbankan mobile, maupun
aplikasi Teknologi Informasi

2.

Penyampaian ringkasan informasi produk dalam

terkini. Kaji ulang tersebut

brosur ringkas menggunakan bahasa Indonesia

menyangkut berbagai aspek

yang benar, ringkas dan mudah dimengerti.

yang relevan dan melibatkan
3.

terkait.

Pemberitahuan kepada nasabah mengenai perubahan
syarat ketentuan atau fitur suatu produk.

Sebagai wujud tanggung jawab terhadap

Sebagai perwujudan dari komitmen dan kebijakan

nasabah prasejahtera produktif yang menjadi

untuk senantiasa berupaya maksimal dalam

target pengembangan usaha, BTPN Syariah

memastikan pemberian layanan yang berkualitas,

secara berkala memberikan pelatihan kepada

Bank melaksanakan penilaian pemenuhan SLA

para community officer maupun agen Lakupandai

kepada seluruh jajaran, terutama frontliner,

di lapangan. Selain itu BTPN Syariah juga

yang juga meliputi community officer sebagai

menggunakan aplikasi digital dalam melakukan

penanggung jawab perkembangan usaha nasabah

layanan perbankan dan pembinaan berbagai

dan sebagai penanggung jawab kinerja account

keterampilan dasar untuk disampaikan pada

head di lapangan.

pertemuan berkala dengan sentra-sentra binaan.
Apabila terdapat perubahan ketentuan terkait
produk pembiayaan yang disediakan, maka
community officer menjadi pihak pertama di
lapangan yang dibekali pelatihan dan pembinaan.
Dalam rangka melindungi kepentingan nasabah
maupun kepentingan jangka panjang Bank, maka
dalam memasarkan suatu produk dan layanan
perbankan, BTPN Syariah senantiasa menerapkan
panduan peluncuran produk, mencakup: [GRI 417-1]
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menjangkau dan
mengembangkan
masyarakat prasejahtera
produktif [GRI 413-1, GRI 413-2]
Mempertimbangkan perluasan segmen usaha,
pertumbuhan skala usaha, dan perkembangan
teknologi informasi terkini, BTPN Syariah
menerapkan program peluncuran produk dan
layanan serta pengembangan akses yang sesuai
dengan kebutuhan para nasabah. Dengan
pertimbangan perkembangan teknologi informasi
dan dalam upayanya meningkatkan efisiensi
operasional, BTPN Syariah juga melakukan
peninjauan berkala atas produk dan layanan
perbankan yang ditawarkan.
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seluruh Departemen/ Direktorat

• Pengembangan Akses

• Pengembangan Produk dan Layanan Khusus

BTPN Syariah mengembangkan akses layanan

[FS13, FS14]

perbankan dengan mempertimbangkan

BTPN Syariah mengembangkan produk dan

kebutuhan dan karakter segmen nasabah

layanan khusus untuk mendukung segmen

yang dituju. BTPN Syariah membangun dan

ultra mikro atau para nasabah prasejahtera

menyediakan beragam akses, mulai dari 1

mandiri yang tersebar di seluruh pelosok wilayah

(satu) Kantor Pusat, 23 (dua puluh tiga) Kantor

Indonesia. Produk layanan khusus tersebut

Cabang (KC), 2 (dua) Kantor Cabang Pembantu

berupa aplikasi BTPN Wow! Syariah.

(KCP), 41 (empat puluh satu) Kantor Fungsional
Operasional (KFO), 3 (tiga) Kantor Fungsional

Aplikasi BTPN Wow! Syariah dilengkapi dengan

Non-Operasional (KFNO), 26 (dua puluh enam)

produk-produk perbankan yang relevan bagi

Layanan Syariah Bank (LSB) dan 9 (sembilan)

nasabah ultramikro. Aplikasi ini didedikasikan

ATM.

untuk mendukung kegiatan perbankan nircabang,
yang di lapangan diaplikasikan oleh para agen

Pada umumnya BTPN Syariah menyediakan

Wow! Syariah.

akses fisik seperti kantor pusat, kantor cabang,
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kantor cabang pembantu untuk memenuhi

Dengan layanan ini, BTPN Syariah menyediakan

dan mendukung kebutuhan nasabah-nasabah

akses bagi masyarakat prasejahtera, masyarakat

individual pendanaan. Bank juga melengkapi

marginal di daerah-daerah tertinggal atau

kebutuhan nasabah individual dengan jaringan

pelosok-pelosok wilayah Indonesia yang selama

ATM.

ini tidak dapat dijangkau oleh layanan perbankan
dengan ekonomis.

BTPN Syariah meyakini akses yang tersedia
tersebut dapat mendukung berkembangnya
skala usaha, telah sesuai dengan kebutuhan
nasabah dan telah memadai untuk mendukung
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perusahaan dengan efektif dan efisien.

Wow! Syariah akses perbankan
menjangkau seluruh wilayah Negeri

telah direkrut hingga akhir tahun 2019, guna

[FS16]

dalam melakukan transaksi keuangan.

Sejak diluncurkan di bulan Maret 2015, Wow!
Syariah kini menjelma menjadi pilihan utama
ketersediaan akses perbankan digital bagi
keluarga prasejahtera di seluruh wilayah

membantu para pemilik rekening Wow! Syariah

Dengan berbagai keunggulan yang ada, Wow!
Syariah dikembangkan agar bisa melayani
nasabah yang sudah memiliki handphone

Indonesia.

maupun tidak sehingga dapat digunakan

Wow! Syariah merupakan solusi perbankan

membutuhkan ragam transaksi perbankan. Dan

nircabang BTPN Syariah bagi segmen
unbankable, dengan menyediakan fasilitas
pembukaan rekening tabungan, transfer,
pembayaran tagihan serta fasilitas-fasilitas lain
yang dapat diakses melalui gawai telepon seluler
sederhana. Nasabah juga dapat mengunjungi
salah satu agen Wow! Syariah terdekat untuk

oleh lebih banyak lapisan masyarakat yang
dengan berbagai keunggulannya tersebut Wow!
Syariah turut memberi andil pada terbukanya
peningkatan kesejahteraan dan pengentasan
kemiskinan sekaligus mempromosikan praktikpraktik keberlanjutan dalam kegiatan ekonomi
masyarakat.

melakukan transaksi tunai.

Beragam keunggulan tersebut membuat Wow!

Melalui produk ini, BTPN Syariah telah

keuangan berkelanjutan, yakni: membuka akses

menyediakan akses ke layanan perbankan
bagi nasabah yang sebelumnya belum pernah
tersentuh oleh sektor perbankan. lebih dari
250.000 agen (2018: lebih dari 220.000 agen) di
lebih dari 250 kota dan 23 propinsi di pulau Jawa,
Sumatera, Bangka-Belitung, Nusa Tenggara,

Syariah memenuhi seluruh aspek dari tujuan
keuangan bagi daerah terpencil dan masyarakat
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marginal, membantu mengatasi problem sosial
dari keterbatasan kesempatan berusaha, dan
membantu terciptanya inklusi keuangan di
seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah
Indonesia.

• Literasi Keuangan [FS16]

menjadi nasabah BTPN Syariah. Para calon

Sebagai perwujudan komitmennya dalam

nasabah diberikan informasi mengenai cara

mendukung berkembangnya segmen

mengelola keuangan dengan sederhana agar

usaha ultramikro, dalam hal ini keluarga

dapat mulai menabung dengan baik. Selain

prasejahtera produktif, BTPN Syariah

itu dalam pertemuan rutin sentra (PRS), juga

merealisasikan berbagai program literasi

diberikan program literasi keuangan baik oleh

keuangan. Literasi keuangan disampaikan

community officer ataupun menghadirkan

oleh community officer bahkan sebelum

nara sumber yang berkompeten di bidangnya.
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Kalimantan, Sulawesi maupun sekitar Maluku,

perlindungan konsumen dan
penangangan keluhan konsumen
BTPN Syariah berkomitmen untuk memberikan
perlindungan kepada konsumen, melindungi privasi
mereka, juga berkomitmen untuk mengoptimalkan
kepuasan konsumen. BTPN Syariah membuka
saluran pengaduan dan berkomitmen untuk
memberikan solusi secepatnya dalam rangka
menunjukkan tanggung jawab korporasi.
Dalam rangka melindungi kepentingan konsumen
dan mempercepat penyelesaian keluhan konsumen,
BTPN Syariah telah membentuk Unit Penyelesaian
Pengaduan Konsumen (UPPK), suatu unit kerja
yang berada dalam fungsi Operasi di Direktorat
yang membidangi Keuangan dan Operasi. Unit
ini dibentuk untuk menangani dan menyelesaikan
pengaduan yang diajukan konsumen. Unit ini
telah dilengkapi dengan Kebijakan dan Prosedur
tentang penanganan, penyelesaian, dan pelaporan
pengaduan konsumen.
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mekanisme layanan pengaduan
konsumen
BTPN Syariah telah mengembangkan mekanisme
layanan pengaduan konsumen. Pengaduan dapat
disampaikan melalui contact channel yang terdiri
dari Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan
Kantor Fungsional Operasional di seluruh Indonesia
dan Call Center BTPN Syariah (1-500-300). Setiap
pengaduan yang disampaikan oleh konsumen dan
proses penangannya tidak dipungut biaya apapun.
a. Pengaduan dicatat oleh PIC contact channel
kemudian disampaikan kepada unit kerja UPPK.
Selanjutnya UPPK menindaklanjuti penyelesaian
pengaduan nasabah yang diterima sesuai dengan
Kebijakan dan Prosedur BTPN Syariah yang
berlaku.
b. UPPK melakukan monitoring untuk memastikan
penanganan pengaduan nasabah telah
diselesaikan, baik pengaduan nasabah yang
diterima melalui PIC contact channel maupun
melalui aplikasi traceable di Sistem Layanan
Konsumen Terintegrasi (SLKT) OJK.
c. Secara reguler, UPPK akan menyampaikan
konsolidasi laporan pengaduan nasabah kepada
Regulator sesuai ketentuan yang berlaku.

jumlah keluhan konsumen
[GRI 417-2, GRI 417-3, GRI 418-1]
Selama tahun 2019, BTPN Syariah menerima 9,468
kontak masuk dimana sebanyak 86.1% berupa
permintaan dan 13.9% berupa keluhan. Dari
seluruh keluhan tersebut, tidak terdapat kategori
keluhan yang terjadi karena adanya insiden
ketidak sesuaian dengan informasi dan label
produk dimaksud, insiden ketidak sesuaian dengan
keterangan dari komunikasi pemasaran maupun
insiden karena adanya kebocoran kerahasiaan
pelanggan dan hilangnya data nasabah.
Keluhan dari konsumen mayoritas berupa adanya
kekeliruan dalam transaksi yang biasa terjadi
karena adanya gangguan sistem maupun karena
kekeliruan dalam memasukkan kode transaksi.
Berikut rekapitulasi jumlah pengaduan yang masuk
dan statistik penyelesaiannya untuk tahun 2019.

Jumlah Pengaduan Konsumen
a. Sepanjang tahun 2019, BTPN Syariah telah
menerima 9.468 kontak masuk, terdiri dari 86,1%
permintaan dan 13,9% keluhan.
b. Statistik Penyelesaian Pengaduan Konsumen
tahun 2019 sebagai berikut:
Produk dan
Layanan
BTPN Wow!
Syariah

Selesai
Jumlah

Jumlah

Jumlah
Pengaduan

%

73,65%

321

26,35%

1.218

74 100,00%

-

-

74

ATM

7 100,00%

-

-

8

Mobile
Banking

8 100,00%

-

-

7

Lainnya

4 100,00%

-

-

4

321

24,49%

1.311

Tepat
Pembiayaan
Syariah

Total

897

%

Dalam Proses

990

75,51%

* Seluruh Pengaduan Konsumen dapat diselesaikan dengan
jangka waktu kurang dari 20 hari kerja.

BTPN Syariah tetap melakukan upaya perbaikan
yang menyeluruh dalam melakukan penanganan
pengaduan konsumen dengan secara terus
menerus menyempurnakan infrastruktur dan
proses penyelesaian pengaduan konsumen sebagai
komitmen BTPN Syariah dalam meningkatkan
kepuasan konsumen.

“Dampak Nyata Berdaya”
Ibu Marni, Serang, Banten, Jawa Barat

Tahun 2011, ia mendengar tentang BTPN Syariah. Begitu tahu bahwa tidak perlu agunan dan
hanya perlu disiplin melakukan pertemuan tatap muka dua minggu sekali, sontak ia menjadi
bersemangat. Sudah lama Bu Marni dan suaminya mencari cara untuk mendapatkan modal.
Di tahun itu, Bu Marni mendapatkan pembiayaan Rp1 juta dari BTPN Syariah.
Sekarang, Bu Marni menjadi lebih percaya diri, sudah mampu mencicil pembiayaan Rp13
juta dan mulai memperkerjakan empat karyawan untuk memastikan kualitas produk susu
kedelainya. Rumah yang tadinya mengontrak sekarang sudah menjadi hak milik. Susu kedelai
produksinya kini sudah didistribusikan sampai Ciruas dan Cilegon.
Bu Marni juga menjadi agen Laku Pandai. Selain untuk membayar tagihan rumah tangganya
sendiri, ia juga melayani pembelian pulsa telepon dan token listrik dari tetangga sekitar
yang enggan jauh-jauh pergi ke Balai Desa untuk mengantri membayar listrik. Bu Marni
pun mengaku mendapat keuntungan tambahan dari jasanya tersebut.“Memang harus kerja
keras membangun usaha. Dulu bikin susu paling banyak 3 kilogram. Sekarang 5 kilogram
saja sudah pasti habis. Saya juga lebih berani berusaha.”
Saat ditanya apa yang saat ini masih menjadi mimpinya dan akan ia perjuangkan, Bu Marni
tersenyum sambil berkata, “Saya kepingin beli mobil biar bisa mudik Lebaran bareng sama
karyawan-karyawan saya. Terus ajak mereka liburan dan nyenengin mereka.”
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Tahun 1998, Ibu Marni terkena PHK dari pabrik tempat ia bekerja. Berbekal uang pesangon
dan pengetahuan membuat susu kedelai, Bu Marni membuat sendiri susu kedelai dan dijual
dari rumah ke rumah. Kesulitan pertama yang ia hadapi adalah arus uang yang tidak lancar
akibat selalu kehabisan modal di pertengahan bulan. Padahal, tiap akhir bulan ia tetap
harus membeli bahan baku untuk membuat susu kedelai. Ia sempat ditawarkan pinjaman
modal oleh beberapa pihak, tapi Bu Marni ragu. “Saya tidak punya aset untuk dijadikan
agunan, dan banyak dengar cerita negatif kalau pinjam dari rentenir. Nggak berani saya,”
ujarnya.

PT Bank BTPN
Pensiunan
Syariah
Nasional
Tbk Laporan
SyariahKeberlanjutan
Tbk Laporan Keberlanjutan
2019
2019
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07
mengelola dan mengembangkan
insan BTPN Syariah
“Sebagai aset utama sekaligus pemangku kepentingan dengan peran
strategisnya dalam mendukung pencapaian target pengembangan
usaha, BTPN Syariah berkomitmen penuh untuk fokus mengelola

101

SDM dengan menjalankan program peningkatan kompetensi dan
memberikan kesempatan kepada karyawan untuk berkinerja optimal
sesuai kapasitasnya. BTPN Syariah juga berkomitmen penuh untuk
melaksanakan penilaian kinerja karyawan serta transparan dan
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secara adil memberi imbal jasa sesuai kontribusinya.”

komitmen dan kebijakan umum
[GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3]
Bagi BTPN Syariah, sumber daya manusia (SDM)
adalah aset paling berharga yang berperan

”Bersama, kita ciptakan
kesempatan tumbuh dan hidup
yang lebih berarti”

penting dalam mendukung pengembangan
usaha, pelaksana kegiatan operasional sekaligus
mitra dalam mendukung pencapaian beragam
rumusan tujuan keberlanjutan dalam Sustainable
Development Goals (SDGs). Karyawan adalah mitra
pemberdaya dalam mendukung tercapainya mimpi
jutaaan nasabah Bank. BTPN Syariah memandang
SDM sebagai salah satu pemangku kepentingan,
yang selain harapannya harus dipenuhi, juga
dituntut bertanggung jawab atas keberlangsungan
usaha.

interaksi nasabah kepada bank. Prinsip Bank
hanya akan merekut tenaga kerja asing, manakala
keahlian khusus dimaksud belum tersedia di pasar
tenaga kerja lokal, maupun Indonesia, dan dilakukan
dalam rangka melakukan alih pengetahuan. Tenaga
asing juga dapat berasal perwakilan pemegang
saham yang ditugaskan melakukan tugas
pengawasan. Proses pengangkatan tenaga kerja
asing akan tunduk kepada peraturan yang berlaku.

BTPN Syariah memfokuskan pengelolaan SDM,
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untuk terus berperan sebagai penggerak

persamaan kesempatan

perusahaan yang memiliki kemampuan untuk

BTPN Syariah berkomitmen penuh untuk

menggali dan melakukan mitigasi terhadap

menerapkan kebijakan persamaan kesempatan

seluruh risiko yang dihadapi bank. BTPN Syariah

kepada seluruh karyawan untuk berkembang

melaksanakan program pelatihan dan peningkatan

optimal sesuai potensinya tanpa memandang suku,

kompetensi sejak karyawan bergabung, diikuti

ras, usia, latar belakang etnis, agama dan gender.

dengan pemberian remunerasi yang selaras dengan

Penerapan asas kesetaraan secara konsisten ini

penilaian kinerja.

dibuat dalam pelaporan tahun ini, dan tidak terjadi
kasus diskriminasi yang berkaitan dengan suku, ras,

Karyawan BTPN Syariah sebagian besar termasuk

agama dan gender pada semua level jabatan di

kelompok generasi “millenial”, dan didukung

BTPN Syariah. [GRI 406-1]

perangkat kerja berplatform digital, terjun untuk
melayani nasabah dan agen di seluruh pelosok

Seluruh komitmen, penerapan kebijakan dan

negeri, demi terwujudnya misi dan visi perusahaan.

parameter keberhasilan pengelolaan SDM
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tersebut selaras dengan rumusan pembangunan
BTPN Syariah menerapkan paramater kinerja

berkelanjutan skala global dalam SDGs, butir

karyawan dalam bentuk Key Performance Indicator

ke-8 “Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang

(KPI) team maupun individu. Capaian KPI ini

Layak Mendukung pertumbuhan ekonomi yang

menjadi dasar bagi program pengembangan karier

berkelanjutan dan inklusif, membuka kesempatan

karyawan dan penetapan paket remunerasi yang

kerja seluas-luasnya, produktif serta menciptakan

diterima.

pekerjaan yang layak untuk semua”.

penggunaan tenaga kerja lokal

Mengingat karakteristik bidang usaha yang

BTPN Syariah mengedepankan penggunaan

mengedepankan pemberian produk pembiayaan

tenaga lokal, sejalan dengan jenis kegiatan usaha,
dimana tenaga lokal ini diharapkan memiliki
pemahaman dan kearifan lokal yang lebih melekat
dalam berinteraksi dengan calon nasabah maupun

kepada kaum ibu yang memiliki semangat dan
tekad untuk maju, mayoritas karyawan BTPN
Syariah (94%) adalah wanita. Berikut gambaran
keberagaman komposisi SDM BTPN Syariah.
[GRI 102-8]

Komposisi Karyawan Menurut Gender [GRI 405-1]
Jenis Kelamin

2019

2018

Jumlah
Laki-laki
Wanita
Total

Persentase

Jumlah

Persentase

650

6%

671

6%

10.845

94%

10.841

94%

11.495

100%

11.512

100%

Komposisi Karyawan Menurut Jabatan [GRI 405-1]
Jabatan

2019
Wanita Persentase

2018

Pria

Persentase

Sub
Total

Wanita Persentase

Pria

Persentase

Sub
Total

Dewan
Komisaris

2

50%

2

50%

4

1

20%

4

80%

5

Dewan
Pengawas
Syariah

-

0%

2

100%

2

2

50%

2

50%

4

Komite
Independen

2

100%

2

2

100%

-

0%

2

Direksi

1

20%

4

80%

5

-

0%

2

100%

2

Karyawan
Senior
(Termasuk
Pejabat
Eksekutif)

47

32%

102

68%

149

33

29%

79

71%

112

Supervisor

1.064

79%

286

21%

1.350

562

67%

274

33%

836

Staff

9.729

97%

254

3%

9.983

10.243

97%

308

3%

10.551

Total

10.845

94%

650

6%

11.495

10.843

94%

669

6%

11.512
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Komposisi Karyawan Menurut Usia [GRI 405-1]
2019
Wanita

%

Pria

2018
%

Sub Total

Wanita

%

Pria

%

Sub Total

< 25 Tahun

5.744

99%

42

1%

5.786

5.986

99%

53

1%

6.039

25 - 29 Tahun

3.684

97%

107

3%

3.791

3.717

96%

146

4%

3.863

30 - 34 Tahun

1.128

86%

184

14

1.312

904

83%

185

17%

1.089

35 - 39 Tahun

171

54%

148

46%

319

129

48%

141

52%

270

40 - 44 Tahun

52

38%

84

62%

136

48

38%

78

62%

126

45 - 49 Tahun

46

45%

56

55%

102

39

48%

42

52%

81

50 - 54 Tahun

16

41%

23

59%

39

16

42%

22

58%

38

55 - 59 Tahun

3

38%

5

63%

8

2

40%

3

60%

5

> 59 Tahun

1

50%

1

50%

2

-

0%

1

100%

1

10.845

94%

650

6%

11.495

10.841

94%

671

6%

11.512

Total
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Usia

Komposisi Karyawan Menurut Wilayah [GRI 405-1]
Wilayah

2019
Wanita

Jabodetabek
Jawa
Luar Jawa
Total

%

Pria

2018
%

Sub Total

Wanita

%

Pria

%

Sub Total

579

64%

328

36%

907

546

64%

304

36%

850

6.650

96%

256

4%

6.906

6.696

96%

298

4%

6.994

3.616

98%

66

2

3.682

3.599

98%

69

2%

3.668

10.845

94%

650

6%

11.495

10.841

94%

671

6%

11.512

Komposisi Karyawan Menurut Status Kepegawaian [GRI 405-1]
Status

2019
Wanita

%

Pria

2018
%

Sub Total

Wanita

%

Pria

%

Sub Total

Permanen

4.529

89%

580

11%

5.109

4.597

89%

583

11%

5.180

Non - Permanen

6.316

99%

70

1%

6.386

6.244

99%

88

1%

6.332

10.845

94%

650

6%

11.495

10.841

94%

671

6%

11.512

Total
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hubungan industrial berkualitas
[GRI 102-41]
BTPN Syariah berkomitmen penuh menciptakan
lingkungan kerja yang positif, kondusif dan
berkeadilan melalui penyelenggaraan hubungan
industrial yang berkualitas. Untuk itu, BTPN
Syariah memastikan bahwa seluruh hak-hak
karyawan telah terpenuhi, seluruh kepentingan
PT Bank BTPN Syariah Tbk Laporan Keberlanjutan 2019

karyawan telah tersalurkan melalui implementasi
Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh
Kementerian Tenaga Kerja.
Hingga akhir tahun pelaporan, BTPN Syariah
belum memiliki Serikat Pekerja, namun demikian,
BTPN Syariah telah memastikan bahwa hak-hak
dan kebebasan berpendapat karyawan telah
tercakup dalam Peraturan Perusahaan dimaksud.
Peraturan Perusahaan tersebut telah mencakup
seluruh (100%) karyawan BTPN Syariah. BTPN
Syariah juga telah menyediakan mekanisme
pengaduan masalah ketenagakerjaan dan
menyediakan sarana-sarana lain yang memadai.
[GRI 407-1]

Berikut uraian ringkas berbagai inisiatif yang
dilaksanakan dalam rangka membangun hubungan
industrial yang berkualitas.
1. Penguatan Infrastruktur SDM & Pengembangan
Organisasi
BTPN Syariah telah menuntaskan program
otomasi proses rekrutmen secara utuh. Otomasi
dilakukan dengan memberikan akses langsung
kepada pelamar untuk melakukan input
informasi biodata menggunakan platform online
hiring, sehingga terbangun database pelamar
di setiap area. Pemenuhan karyawan yang
dibutuhkan di semua area kini dapat dilakukan
lebih mudah dan cepat, dengan biaya rekrutmen
yang lebih efisien.
Di tahun 2019, dalam mendukung penguatan
infrastruktur, BTPN Syariah juga telah
menuntaskan proses otomasi lainnya yaitu:
sistem penilaian kinerja dan talent management,
serta sistem Employee Self Service (ESS) cuti,

lembur, perubahan data dan proses terminasi

3. Mekanisme Pengaduan Masalah

karyawan. Penuntasan proses otomasi tersebut

Ketenagakerjaan

membuat kegiatan pengelolaan SDM semakin

BTPN Syariah menyiapkan mekanisme dan

efisien, cepat dan akurat.

menyediakan sarana pengaduan masalah
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ketenagakerjaan melalui Unit Industrial
BTPN Syariah juga telah menyelesaikan program

Relations pada Divisi Human Capital. Setiap

penyederhanaan jumlah layer organisasi, dari 8

pengaduan karyawan perihal kondisi kerja

(delapan) menjadi 6 (enam) layer, sehingga span

yang disampaikan akan ditindaklanjuti dan

of control-nya menjadi lebih efektif, pengawasan

diselesaikan sesuai prosedur yang berlaku, di

dan pengembangan tim juga dapat berlangsung

mana atasan yang bersangkutan berkewajiban

dengan lebih baik.

untuk menyelesaikan permasalahan yang

BTPN Syariah menginisiasi pembentukan pool

4. Keseimbangan Kerja dan Sosial

talent, wadah bagi para karyawan unggul,

Dalam rangka menyeimbangkan lingkungan

berprestasi dan berkompetensi tinggi, untuk

kerja dengan kehidupan sosial dan kesehatan

dijadikan kader-kader pemimpin organisasi

jasmani maupun rohani, BTPN Syariah

masa depan. Para talent yang diseleksi secara

menjalankan berbagai program, meliputi:

ketat ini diberikan program pelatihan khusus
dan kemudian di rotasi demi mengembangkan
wawasan dan mempersiapkan jiwa
kepemimpinan mereka.
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diadukan secara berjenjang.
2. Membentuk Pool Talent

a. Kegiatan Olah Raga dan Kesehatan

BTPN Syariah mengajak peran serta

disebut Prisma Club, BTPN Syariah

seluruh karyawan untuk mengenal lebih

memfasilitasi budaya hidup sehat dengan

dekat nasabah melalui karya-karyanya

menyelenggarakan kegiatan terkait

melalui pameran “Bunga Rampai” yang

penyaluran hobi berolahraga untuk

digelar setiap tahunnya dilingkungan

karyawan. BTPN Syariah mengakomodasi

kantor agar tercipta engagement karyawan

kebutuhan logistik, sewa tempat dan

terhadap nasabah. Karyawan dapat turut

menyediakan pelatih berbagai cabang

berpartisipasi dan terlibat didalamnya

olah raga pilihan karyawan.
Dalam upaya mendukung budaya hidup

dengan membeli karya tersebut.
e. Fasilitas Berkumpul Karyawan

sehat, BTPN Syariah juga menyediakan

BTPN Syariah menyediakan ruang Beranda

mekanisme cek kesehatan secara rutin bagi

di Kantor Pusat BTPN Syariah, suatu ruang

Karyawan di kantor pusat melalui wadah

bersama diperuntukkan bagi karyawan

“Pojok kesehatan”, yang dikelola dibawah

melakukan aktivitas ringan saat beristirahat.

Divisi Human Capital.

Ruang berdesign modern ini dilengkapi

b. Employee Assistance Program
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d. Ruang Apresiasi Karya Nasabah

Melalui BTPN Syariah Club, yang

beberapa jenis permainan seperti fussball,

BTPN Syariah bekerja sama dengan

meja biliar dan studio musik serta ruang

Lembaga Psikologi ternama dalam

karaoke yang dapat dimanfaatkan usai jam

menyelenggarakan program Employee

kerja. Selain itu disediakan Fasilitas TV layar

Assistance Program (EAP). Suatu program

datar juga dilengkapi speaker dan pelalatan

konsultasi gratis bagi karyawan yang

teknologi terkini untuk kegiatan menonton

memiliki permasalahan-permasalahan

bersama.

pribadi, keluarga maupun di tempat
kerja, Karyawan bebas menyampaikan

BTPN menyediakan aneka sarana penyampaian

kerahasiaan informasi dijaga dengan baik.

informasi untuk meningkatkan engagement

Tujuan program ini adalah agar karyawan

para karyawan, berupa: media e-newsletter,

bisa bekerja dengan nyaman, tidak

dialog interaktif maupun briefing. Berbagai

terbebani permasalahan yang mengganggu

jenis informasi, seperti event-event kegiatan

konsentrasinya.

perusahaan, informasi sosial-kesehatan dan

c. Kegiatan Sosial Keagamaan
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5. Employee Engagement

permasalahannya dengan aman,

lain-lain dishare dan dapat diakses melalui

Prisma Club juga menyediakan kebutuhan

media tersebut. Untuk sarana berinteraksi

rohani karyawan melalui penyelenggaraan

dengan para karyawan senior, BTPN

beragam kegiatan keagamaan, seperti acara

Syariah menyediakan acara Senior Officers

rutin Jum’at Baroqah dan Sesi 1 (satu) Jam

Quarterly Briefings, yang disebut Dialog

Bersama Ustadz, selain kegiatan keagamaan

#bankirpemberdaya, Sesi Dialog Interaktif

non rutin lainnya. BTPN Syariah juga

dengan Direksi dan lain sebagainya.

menyediakan musholla yang memadai, yang
memudahkan karyawan menunaikan ibadah
shalat lima waktu.

pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia (Sdm)
Rekrutmen [GRI 401-1]
Hampir sebagian besar karyawan BTPN Syariah direkrut dari pasar tenaga kerja lokal. Proses rekrutmen kini
dilaksanakan juga dengan dukungan platform online hiring, sehingga berlangsung lebih cepat dan efisien.
Sesuai dengan perkembangan skala usaha, di tahun 2019 BTPN Syariah merealisasikan rekrutmen pekerja
baru berjumlah 4.463 orang, terdiri dari 74 orang laki-laki dan 4.389 perempuan.
Jumlah Karyawan Baru Menurut Usia dan Gender [GRI 401-1]
Gender

2019
Wanita

< 25 Tahun

%

Pria

2018
%

Sub Total

Wanita

%

Pria

%

Sub Total

3.817

100%

16

0%

3.833

2.994

99%

19

1%

3.013

25 - 29 Tahun

531

97%

17

3%

548

342

96%

14

4%

356

30 - 34 Tahun

18

51%

17

49

35

7

47%

8

53%

15

35 - 39 Tahun

11

48%

12

52%

23

6

38%

10

63%

16

40 - 44 Tahun

2

22%

7

78%

9

2

50%

2

50%

4

45 - 49 Tahun

6

67%

3

33%

9

2

40%

3

60%

5

50 - 54 Tahun

3

100%

0

0%

3

0

0%

0

0%

0

55 - 59 Tahun
Total

1

33%

2

67%

3

1

50%

1

50%

2

4.389

98%

74

2%

4.463

3.354

98%

57

2%

3.411
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Jumlah Karyawan Baru Menurut Wilayah Kerja
[GRI 401-1]
2019

2018

Indonesia Timur

503

11%

332

7%

Jabodetabek

158

4%

94

2%

2.776

62%

1.999

45%

Kalimantan

150

3%

125

3%

Sumatera

876

20%

861

19%

4.463

100%

3.411

100%

Jawa

Total

Para calon karyawan tersebut selanjutnya mengikuti program orientasi sebelum bertugas sesuai dengan
peran dan tanggung jawabnya.

Perputaran (Turn-Over) Karyawan
Di sisi lain, BTPN Syariah selama tahun 2019 memproses karyawan keluar sejumlah 4.437 karyawan karena
berbagai sebab. Jumlah tersebut merepresentasikan 38,5% turnover karyawan, masih sama dengan tahun
sebelumnya. Angka turnover ini masih di dalam rentang risiko yang aman untuk operasional bisnis yang
dijalankan BTPN Syariah.
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Wilayah Operasi

Perputaran Karyawan Menurut Usia dan Gender [GRI 401-1]
Usia

2019
Wanita

%

Pria

2018
%

Sub Total

Wanita

%

Pria

%

Sub Total

< 25 Tahun

2.821

65%

11

11%

2.832

3.048

68%

41

21%

3.089

25 - 29 Tahun

1.317

30%

39

41%

1.356

1.266

28%

63

32%

1.329

30 - 34 Tahun

169

4%

22

23%

191

130

3%

49

25%

179

35 - 39 Tahun

21

0%

13

14%

34

12

0%

26

13%

38

40 - 44 Tahun

8

0%

5

5%

13

6

0%

6

3%

12

45 - 49 Tahun

2

0%

3

3%

5

2

0%

7

4%

9

50 - 54 Tahun

1

0%

2

2%

3

1

0%

3

2%

4

55 - 59 Tahun

2

0%

1

1%

3

2

0%

3

2%

5

4.341

100%

96

100%

4.437

4.467

100%

198

100%

4.665

Total

Perputaran Karyawan Menurut Wilayah Kerja [GRI 401-1]
Wilayah Operasi

2019
Jumlah
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2018

%

Jumlah

%

Indonesia Timur *)

425

0%

348

7%

Jabodetabek **)

192

0%

276

6%

2.750

1%

2.886

62%

Kalimantan

160

0%

125

3%

Sumatera

910

0%

1,030

22%

4.437

100%

4.665

100%

Jawa

Total
*) Indonesia Timur termasuk Bali, Nusa Tenggara & Sulawesi
**) Jabodetabek termasuk Bogor, Bekasi, Tanggerang, & Depok
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Alasan berhentinya karyawan [GRI 401-1]
Wilayah Operasi

2019
Pria

2018
Wanita

Pria

Wanita

Permintaan Sendiri

65

2.606

41

3.048

Hukuman Disiplin dan PHK Mangkir

17

1.596

66

1.267

Pensiun

3

2

32

18

Berakhirnya Kontrak Kerja

8

125

7

2

Lain-lain *)

3

12

52

132

96

4.341

198

4.467

Total

*) Lain-lain termasuk Gagal Masa Percobaan, Sakit Berkepanjangan dan Meninggal

Pelatihan dan Pengembangan
BTPN Syariah menyelenggarakan program pelatihan dan pengembangan bagi seluruh karyawan, mendorong
seluruh karyawan, tanpa kecuali, untuk mengembangkan kompetensinya dan membantu pengembangan
karir mereka. Kesempatan untuk mengikuti program pelatihan ini terbuka dan berlaku sama untuk seluruh
karyawan. Program pelatihan dan pengembangan terus dikembangkan tidak hanya dengan pelatihan internal
dan eksternal yang disesuaikan bidang terkait, namun juga dengan penugasan-penugasan yang menggali dan
membuka lebih banyak potensi karyawan.
Divisi Human Capital bertugas dan bertanggung jawab untuk menyediakan kebijakan, prosedur dan tata
cara proses kerja pendukung pelatihan kepada karyawan agar pelatihan dapat terpenuhi sesuai persyaratan
perundangan.
BTPN Syariah mengembangkan modul-modul e-learning dan gamification sebagai pendekatan yang efektif
untuk karyawan millenials. Selain itu, selaras dengan perkembangan lingkungan usaha terkait upaya
perlindungan lingkungan dan pengembangan kehidupan sosial, BTPN Syariah juga menyertakan materi
pelatihan yang melingkupi pengenalan mitigasi risiko aspek sosial maupun lingkungan dalam penggalangan
dana maupun penyaluran dana pembiayaan. Materi dimaksud mencakup pula peraturan dan rujukan
mengenai pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dibidang sosial dan lingkungan. [FS4]
Sesuai dengan perkembangan skala usaha, di tahun 2019, BTPN Syariah menyelenggarakan total 524 sesi
pelatihan yang diikuti oleh 10.433 peserta, dengan total durasi pelatihan adalah 127.968 jam, atau rata-rata

109

12,27 jam/peserta. Tahun 2018, BTPN Syariah menyelenggarakan 508 sesi pelatihan, diikuti 17.152 karyawan
dengan total durasi 279.712 jam, atau rata-rata 16,31 jam/peserta.
Adapun total anggaran untuk kegiatan pelatihan dan pengembangan tahun 2019 adalah sebesar Rp52 miliar.

Pelatihan Menurut Peserta, Gender, dan Rerata Jam Pelatihan, 2019 [GRI 404-1]
Peserta Pelatihan
Menurut Gender
Pria
Komisaris

Jam Pelatihan
Menurut Gender

Wanita

Pria

Rata-rata
Jam Pelatihan
Menurut Gender

Wanita

Pria

Wanita

2

4

12

28

6,00

7,00

Direktur

10

6

96

116

9,60

19,33

Pejabat Eksekutif

84

84

1.054

1.166

12,55

13,88

Karyawan Senior

391

154

3.952

1.496

10,11

9,71

1.142

2.417

10.270

29.728

8,99

12,30

Staff

269

573

2.554

7.382

9,49

12,88

Level

54

5.076

704

67.888

13,04

13,37

Vendor

87

80

880

642

10,11

8,03

2.039

8.394

19.522

108.446

0

-

Supervisor

Sub Total
Total

10.433

127.968

-
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Level Jabatan

Penilaian Kinerja, Jenjang Karier dan Program Prajabatan
BTPN Syariah melakukan penilaian kinerja karyawan di seluruh jenjang organisasi secara berkala, dengan
berpedoman kepada Key Performance Indicator (KPI) yang ditetapkan diawal tahun, baik secara tim, maupun
individu dan yang diselaraskan dengan Rencana Bisnis Bank. Hasil penilaian kinerja tersebut juga digunakan
sebagai bahan perencanaan strategis pengembangan karir karyawan bersangkutan, selain untuk mengelola
kinerja perusahaan. Setiap tahun, seluruh karyawan (100%) mendapatkan review kinerja sesuai kriteria KPI
masing-masing. [GRI 404-3]
Terbuka peluang untuk promosi jabatan maupun grade pangkat bagi karyawan dengan penilaian kinerja
istimewa, maupun di atas rata-rata. Berdasarkan hasil penilaian kinerja tersebut, sejumlah 261 karyawan
mendapatkan kenaikan grade pangkat dan 505 karyawan mendapatkan promosi jabatan.
Bagi karyawan yang mendapatkan promosi jabatan, BTPN Syariah menyediakan program pelatihan
prajabatan. BTPN Syariah juga menyediakan program peningkatan kompetensi lain, agar kinerja karyawan
meningkat.
Uraian ringkas berbagai program peningkatan kompetensi yang diselenggarakan BTPN Syariah adalah
sebagai berikut: [GRI 404-2]
1. Pelatihan Kepemimpinan & Management Skills

dapat mencapai Sustainable Superior
Performance dengan berfokus pada pencetakan
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CCL Center for Creative Leadership

individu dan pemimpin yang lebih efektif.

Leadership Development Program (LDP) &

Peserta akan mendapatkan pengalaman,

Leadership At The Peak (LAP)

menerapkan prinsip-prinsip abadi yang

Program Pengembangan Kepemimpinan untuk

menghasilkan produktivitas yang lebih besar,

para pemimpin, berfokus pada 6 (enam) faktor

peningkatan komunikasi, pereratan hubungan,

penting bagi keberhasilan manajer: pengaruh,

peningkatan pengaruh, dan fokus pada prioritas

komunikasi, berpikir dan bertindak sistematis,

yang lebih penting.

kesadaran diri, ketahanan, & ketangkasan
belajar.

Six Thinking Hats
Program ini bertujuan untuk melengkapi peserta

Impactful Presentation, Communication, &

dengan skill berpikir secara individual dan tim.
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Negotiation Skills
Pelatihan ini ditujukan untuk meningkatkan

Setelah program ini, diharapkan setiap peserta

kemampuan presentasi, komunikasi efektif,

untuk telah mampu mengarahkan proses

kemampuan bernegosiasi yang diterapkan

berpikir sesuai kebutuhan, membuka batasan

secara menyeluruh bagi individu didalam

berpikir yang selama ini terpaku pada kategori

perusahaan. Dengan metode beragam yaitu

orang, mengatasi kebuntuan berpikir yang

Adult Learning Method, Experiential Learning

sering ditemui dalam berpikir secara individual

Process, Self Assesment, Practical Skill Drilling,

dan tim meningkatkan efektifitas dan efisiensi

Case Studies and Simulations, Interactive

berpikir dan menghasilkan ide atau keputusan

Lecture, and Brainstorming.

dalam tim.

7 Habits dan 7 Habits Signature

Business Manager Leadership Excellence

Pelatihan ini memberikan pemahaman kepada

Program ini bertujuan agar Business

peserta mengenai Tujuh kebiasaan yang dapat

Manager mampu membangun kapasitas dan

menjadikan manusia sangat efektif. Diharapkan

kemampuan untuk mengembangkan tim

dibawahnya, berkolaborasi dengan dampak

Seminar Parenting: Bagaimana mengelola emosi

untuk memberdayakan pemangku kepentingan,

orang tua?

menjalankan dengan disiplin untuk kelangsungan

Seminar ini berkaitan dengan bagaimana peran

bisnis.

orangtua dalam menghadapi keseharian dan
dinamika keluarga, baik dalam pengelolaan

2. Pelatihan Community Officer (CO) Cool Class

emosi menghadapi anak dan juga pengelolaan
emosi kepada pasangan. Emosi yang dikelola

Pembelajaran teknikal tatap muka dengan

dengan baik merupakan kunci kebahagiaan

strategi ceramah, simulasi, dan role play yang

dalam menjalani sebuah peran dalam keluarga,

dilakukan oleh CO yang baru bergabung setelah

baik sebagai suami, istri ataupun anak.

menyelesaikan pembelajaran dengan aplikasi
Cool difasilitasi oleh Fasilitator atau Business

Boosting your productivity in 4.0 world

Manager.

Peserta memiliki pemahaman tentang teknik
meningkatkan produktivitas di Dunia Kerja 4.0,

Cooleberation

Peserta mendapatkan contoh-contoh dan tips

Coolebration adalah proses pelantikan kelulusan

meningkatkan produktivitas guna menghadapi

peserta yang telah mengikuti kegiatan training

tantangan Dunia Kerja 4.0 (key note dalam

Cool Class. Kegiatan ini juga akan mengundang

seminar ini meliputi : The Truth about Time &

perwakilan Orangtua/wali dari CO agar lebih

Productivity, Choose Your Priority Wisely, The 5

mengetahui tentang BTPN Syariah langsung dari

Permissions, How to be More Productive in 4.0

Business Coach yang bersangkutan.

World, Keep The Productivity Effort Consistent).

3. Konseling dan Seminar

Developing And Handling Talent In 4.0 World
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Peserta mendapat pemahaman seputar
Program Employee Assistance Program (EAP)

pengembangan dan pengelolaan karyawan,

Merupakan bantuan profesional berbasis

millennials dan talent di era digital. Peserta

dunia kerja yang dirancang untuk membantu

mendapatkan insights dan tips dari praktek-

perusahaan dan karyawan berkaitan dengan

praktek di salah satu perusahaan digital

masalah-masalah produktivitas kerja & masalah-

e-commerce terkemuka dalam mengelola

masalah pribadi lainnya yang berdampak

millennials dan talent nya di era digital.

terhadap kinerja dan hubungan interpersonal

(key note dalam seminar ini meliputi : What

baik dilingkungan kerja maupun kehidupan

The Future of Work will Mean for Jobs and

pribadi.

Skills, Challenge in Talent Management in The
Engagement, Talent Development in The Digital

Acara seminar ini merupakan salah satu acara

World).

untuk mengisi kegiatan dalam bulan Ramadhan.
Acara seminar ini mengajak kepada peserta

How To Be A Successful Leader In The Digital Era

untuk membersihkan diri dan berhias dengan

Peserta mendapatkan pemahaman tentang

pakaian yang paling bersih dan cantik yaitu hati.

peran dan perbedaan Leadership di era digital,

Sehingga bulan ramadhan bisa disambut dengan

Peserta mendapatkan tips dan contoh-contoh

segala kemuliaan dan keberkahan. Dengan

praktek. (key note dalam seminar ini adalah:

seminar ini, maka kita akan diingatkan untuk bisa

The World has Changed!, What Makes Digital

meraih pahala yang tak akan kita dapatkan di

Leadership Different?, What stay the same?,

bulan atau hari yang lainnya selain dari apa yang

Key digital era leadership capabilities, Are Your

diberikan-Nya di dalam bulan Ramadhan.

Leaders Ready for Digitalization?, Where to
Start?).
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Digital Age, Onboarding Talent to Get Their
Bersih-bersih Rasa di Bulan Suci Ramadhan

Bahagia di rumah, bahagia di tempat kerja
Menjadi bahagia di tempat kerja semuanya
dimulai dengan bagaimana kita memandang
pekerjaan dan orang-orang yang bekerja
dengan kita, begitu juga di rumah, tingkat
kebahagiaan di rumah menunjukkan kepribadian
diri. Apa yang dilakukan di dalam rumah
akan membentuk suasana hati, hal itu pula
dapat mempengaruhi produktivitas di tempat
kerja. Seminar ini membahas mengenai
keseimbangaan itu sesuai dengan porsinya.
4. Sosialisasi dan Pelatihan HAM Bagi Karyawan
dan Petugas Keamanan [GRI 412-2]
BTPN Syariah memiliki tanggung jawab
untuk memastikan bahwa setiap Karyawan
memahami dan menghargai hak asasi sesama
dan menjunjung tinggi perlakuan yang adil dan
terhormat sesuai Nilai-Nilai Perusahaan.
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Setiap Karyawan dilatih untuk senantiasa
memahami risiko-risiko termasuk risiko atas
pelanggaran hak asasi manusia.
Dalam mempertahankan dan menyediakan
kualitas keamanan yang baik dan memadai bagi
seluruh karyawan, BTPN Syariah mensyaratkan
perusahaan alih daya yang bekerja sama
dengan bank bahwa pemenuhan petugas
keamanan wajib bersertifikasi pelatihan
aspek hak asasi manusia, yang mana proses
pelatihannya tersebut dibawah pengawasan
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dan bimbingan pihak kepolisian.

paket kesejahteraan
BTPN Syariah menetapkan kebijakan pemberian
imbal jasa pekerjaan berdasarkan kisaran/grade
SGL (salary grade level) yang menggambarkan
keseimbangan jenjang posisi, tugas dan tanggung
jawab setiap individu, lengkap dengan paket
tunjangan lain dalam bentuk Tunjangan Hari Raya
(THR), asuransi kesehatan, uang pensiun, jaminan
layanan kesehatan dan hak cuti yang diberikan
sesuai dengan peraturan yang berlaku, di luar
benefit khusus. BTPN Syariah memegang teguh
komitmen untuk menerapkan gaji pokok yang tidak
lebih rendah dari ketentuan UMR bagi karyawan
baru di level terendah. Besaran gaji pokok ini
senantiasa ditinjau dan disesuaikan secara berkala.

Perbandingan Gaji Dasar Karyawan Baru di Level Terendah dengan UMR [GRI 202-1]
Daerah Regional

Perbandingan Gaji Dasar Pegawai Baru Terendah Dengan UMR (Rp)
2019
Gaji Dasar

UMR

2018
Perbandingan

Gaji Dasar

UMR

Perbandingan

Jakarta

4.138.500

4.138.500

1:1

3.830.500

3.830.500

1:1

Bandung

3.340.000

3.340.000

1:1

3.091.500

3.091.500

1:1

Semarang

2.800.000

2.499.000

1,12 : 1

2.800.000

2.310.500

1,21 : 1

Surabaya

4.065.000

4.065.000

1:1

3.583.500

3.583.500

1:1

Medan

2.970.000

2.970.000

1:1

2.908.500

2.908.500

1:1

2.941.500

2.941.500

1:1

2.723.000

2.723.000

1:1

Kupang

1.850.000

1.850.000

1:1

2.455.000

1.660.000

1,48 : 1

Banjarmasin

3.228.500

3.228.500

1:1

3.228.500

3.228.500

1:1

Pontianak

2.945.000

2.318.000

1,27 : 1

2.700.000

2.145.000

1,26 : 1

Samarinda

2.890.000

2.868.500

1,01 : 1

2.655.000

2.655.000

1:1

Makassar

Adapun besaran paket remunerasi setiap karyawan semata-mata didasarkan pada jenjang jabatan,
kompetensi dan hasil penilaian kinerja. Tidak ada perbedaan remunerasi bagi pria dan wanita untuk seluruh
jabatan.
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BTPN Syariah secara khusus menerapkan kebijakan hak cuti dengan total selama 90 hari kepada karyawan
perempuan yang melahirkan, disertai jaminan untuk menerima kembali bekerja setelah masa cuti selesai.
Selama masa cuti, hak-hak karyawan, meliputi gaji dan berbagai bentuk manfaat tetap dipenuhi oleh
BTPN Syariah. BTPN Syariah juga memberikan hak cuti dibawah tanggungan untuk karyawan yang tengah
menjalankan tugas pendidikan di luar negeri maupun tugas negara.
Sepanjang tahun 2019, ada 768 karyawati yang mengambil hak cuti melahirkan. Di akhir tahun pelaporan,
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584 karyawati dimaksud telah kembali bekerja. [GRI 401-3]

PT Bank BTPN
Pensiunan
Syariah
Nasional
Tbk Laporan
SyariahKeberlanjutan
Tbk Laporan Keberlanjutan
2019
2019
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08
mendukung pemerataan hasil
pembangunan negeri
BTPN Syariah menunjukkan komitmennya dalam mendukung
pemerataan hasil pembangunan negeri dengan memperluas akses
bagi para nasabah keluarga prasejahtera produktif, meningkatkan
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kualitas layanan, menjalankan program pemberdayaan dan
melaksanakan program literasi keuangan tepat sasaran.
Pendekatan pemberdayaan yang tepat membuat para nasabah dapat
dan meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Suatu perkembangan
yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dalam
Sustainable Development Goals.

PT Bank BTPN
Pensiunan
Syariah
Nasional
Tbk Laporan
SyariahKeberlanjutan
Tbk Laporan Keberlanjutan
2019
2019

mengembangkan skala usahanya dengan baik, mewujudkan mimpinya

tinjauan perekonomian nasional
Tahun 2019 diwarnai situasi global yang dipenuhi
ketidakpastian. Beberapa risiko dan tantangan
bagi perekekonomian global mewarnai sepanjang
tahun 2019: Keluarnya Inggris dari Uni Eropa,
Proses Demokrasi dan protes atas RUU ekstradisi
di Hongkong yang membawa kerusuhan dan
perburukan ekonomi Hongkong, Perang dagang
antara dua negara perekenomian terbesar dunia:
US vs China, Krisis ekonomi di Argentina setelah
Mauricio Macri selaku presiden incumbent kalah
dalam pemilihan umum sehingga nilai tukar mata
uangnya jatuh dalam. Meningkatnya ketegangan
di Timur tengah dengan adanya pemboman kilang
minyak Saudi Arabia oleh Iran, dan menjelang
akhir tahun 2019 tewasnya Jenderal Iran setelah

berkat konsistensi penerapan kebijakan makro
prudensial oleh Bank Indonesia bersama-sama
dengan Kementerian Keuangan. Laju inflasi di
sepanjang tahun 2019 terkendali di kisaran 2,72%
(BPS), lebih baik dari tingkat inflasi sebesar 3,13%
di tahun sebelumnya. Sedangkan cadangan devisa
cukup kuat, mencapai nilai sebesar US$129,2 miliar
di akhir tahun 2019.
Tantangan terbesar perekonomian Indonesia di
tahun 2019 adalah pengelolaan defisit neraca
berjalan, terutama pada neraca jasa. Kebijakan
makro prudensial yang diterapkan berhasil
meminimalisir kondisi defisit tersebut. Suku bunga
acuan 7 (tujuh) Hari Repo BI berhasil diturunkan,

Situasi global tersebut membuat pasar modal,

dengan suku bunga kredit di perbankan nasional.

dan harga-harga komoditas utama sepanjang

membaik dari 6,00% menjadi 5,00%, demikian pula
Kondisi tersebut membuat nilai tukar Rupiah
berhasil menguat. Sebagaimana ditunjukkan oleh

tahun 2019 berfluktuasi cukup dalam.

data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR),

Dari dalam negeri, tahun 2019 juga dipenuhi

dari sebesar Rp14.481/USD di akhir tahun 2018,

ketidakpastian, dimana pada tahun 2019 negara
Indonesia melaksanakan Pemilihan Umum serentak
untuk memilih Presiden, Wakil Presiden dan Dewan

nilai tukar Rupiah mengalami penguatan 4,00%,
menjadi sebesar Rp13.901/USD.
Sementara dari sisi fiskal, realisasi pendapatan

Perwakilan Rakyat.

negara mencapai Rp1.957,2 triliun atau 90,4%

Ekonomi dunia hanya bertumbuh sebesar 2.9%

dengan perolehan tahun 2018, realisasi pendapatan

pada tahun 2019, atau turun dibandingkan tahun
2018 sebesar 3%. Ditengah perlambatan ekonomi
dunia, perekenomian Indonesia tetap dapat
bertumbuh sebesar 5.02% pada 2019, hasil ini masih
PT Bank BTPN Syariah Tbk Laporan Keberlanjutan 2019

lalu adalah tetap terjaganya kondisi makro ekonomi

serangan Drone oleh US.

neraca perdagangan, nilai tukar di banyak negara
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Hal positif dari ekonomi Indonesia di tahun 2019

dibawah target pemerintah sebesar 5,2%. Hasil
tersebut cukup baik dengan mempertimbangkan
masih belum kondusifnya kondisi perekonomian

dari target APBN tahun 2019. Jika dibandingkan
negara pada tahun ini dibukukan tumbuh 0,7%.
Selanjutnya, realisasi belanja negara mencapai
Rp2.310,2 triliun atau 93,9% dari target APBN tahun
2019, atau tumbuh 4,4% dari realisasinya di tahun
2018. Defisit APBN hingga Desember 2019 tercatat
sekitar 2,2% dari PDB, masih terkendali di bawah
3% dari PDB sebagaimana diatur didalam UU No.

global sebagaimana telah disampaikan sebelumnya.

17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Di antara ekonomi maju, hanya pertumbuhan

Terjaganya kondisi makro ekonomi tersebut

ekonomi AS, yang masih terlihat cukup baik. Ini
dibantu antara lain, dengan diturunkannya tingkat
bunga rujukan The Fed. Dengan demikian, nilai
tukar USD terhadap beberapa mata uang lain
terlihat sedikit melemah. Untuk beberapa negara
berkembang, ini membuat nilai tukar uangnya
cukup stabil, dan di Indonesia, Rupiah cenderung
menguat.

membuat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)
di Bursa Indonesia tutup di level 6.299, menguat
dibandingkan level 6.194 di akhir tahun 2018.
Mempertimbangkan pengelolaan utang negara
yang berjalan efektif pada tahun ini, lembaga
pemeringkat dunia meningkatkan peringkat
kualitas kredit Indonesia (sovereign credit rating),
seperti Standard & Poor’s (S&P) memberikan nilai
BBB (investment grade) terhadap utang Pemerintah
Indonesia.

Berbagai lembaga pemeringkat internasional

diperkirakan akan rata-rata berkisar di tingkat

lainnya, seperti Fitch Ratings, Moodys Japan Credit

Rp14.400 per USD.

Ratings Agency (JPR) juga memberikan peringkat
Dengan ketidakpastian tren ekonomi dunia, akibat

investment grade.

dari perang dagang antara AS dan Cina yang
Pertumbuhan ekonomi dunia diproyeksikan pada

berkepanjangan, dan meningkatnya intensitas

tahun 2020 sebesar 3%. Sementara Pemerintah

pandemi Covid-19, maka Pemerintah tidak dapat

Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi

mengandalkan pertumbuhan komoditas ekspor

sebesar 5,3% di 2020, meningkat dibandingkan

untuk memicu pertumbuhan ekonomi di 2020.

tahun 2018 sebesar 5,02%. Inflasi diperkirakan

Tingkat konsumsi dalam negeri akan tetap menjadi

tetap berada di tingkat 3,1% sesuai koridor Bank

andalan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi

Indonesia di level 3% (±1%). Nilai mata uang Rupiah

Indonesia di 2020 agar tetap diatas 5%, seperti
pada tahun 2019.

Grafik Indikator Makro Ekonomi Indonesia
USD/IDR vs Inflation vs BI 7D RR Rate
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Indonesia GDP dan 7D RR Rate

tinjauan perbankan dan perbankan
syariah nasional
Berdasarkan asumsi makro ekonomi diatas, maka
kredit perbankan dan pembiayaan lainnya untuk
2020, diperkirakan akan tumbuh kurang lebih setara
dengan tahun ini, yaitu berkisar antara 8-9%.
Sementara perbankan syariah, diperkirakan akan
tumbuh sedikit dibawah perbankan konvensional
yaitu di sekitar 7-8%.
Industri perbankan syariah di Indonesia memiliki
potensi yang besar. Selain itu perbankan syariah
dapat memberikan kontribusi yang cukup positif
dalam mendukung inklusi keuangan (financial
inclusion), terutama bagi masyarakat yang belum
terjangkau layanan keuangan formal, atau yang

nasabah bank syariah yang tercatat di seluruh
Indonesia baru sekitar 32 juta orang, industri
perbankan syariah secara keseluruhan masih
memiliki potensi besar untuk memperluas pasarnya.
Per akhir November 2019, Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) mencatat pangsa pasar perbankan syariah
terhadap total aset perbankan berada diatas angka
6%.
Industri keuangan syariah berada pada posisi
yang cukup strategis untuk menopang kebutuhan
pembiayaan usaha di segmen masyarakat yang
belum tersentuh oleh industri keuangan. Dengan
demikian, industri keuangan syariah dapat lebih
berperan untuk mengentaskan kemiskinan dan

Pembiayaan Bank Umum Syariah (BUS) dan

Selain itu, dengan memanfaatkan teknologi secara

pihak ketiga bukan bank tumbuh 8,96% (Nov
2019 – Des 2018), mencapai jumlah pembiayaan
sebesar Rp348,9 triliun pada periode November
2019. Sedangkan disisi pendanaan, dana pihak
ketiga dari BUS dan UUS tumbuh 9,83%, mencapai
jumlah sebesar Rp408,4 triliun pada periode
Nov 2019. Selain itu, rasio pembiayaan terhadap
dana pihak ketiga untuk BUS dan UUS pada akhir
bulan November 2019 mencapai 85,43%, yang
mencerminkan kondisi keuangan yang cukup likuid.
Di bidang kualitas pembiayaan, rasio Pembiayaan
Bermasalah (Non-Performing Financing atau NPF)
berada pada level 3,18% pada Nov 2019, sedikit
PT Bank BTPN Syariah Tbk Laporan Keberlanjutan 2019

pada 31 Desember 2018. Mengingat jumlah

sering disebut sebagai “the unbankable”.

Unit Usaha Syariah Bank Umum (UUS) kepada
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(BPRS) menurun ke 164 bank dibanding 167 bank

meningkat dibandingkan Des 2018 yang berada
pada level 2,85%. Dalam hal tingkat biaya, rasio
efisiensi operasional, berupa Biaya Operasional
terhadap Pendapatan Operasional atau BOPO,
mencapai 83,14% pada Nov 2019, membaik
dibandingkan Des 2018 pada level 85,5%.
Ini semua, mengakibatkan Rasio Kecukupan Modal
atau Capital Adequacy Ratio (CAR) menguat
mencapai 20,5% pada Nov 2019 dibandingkan Des

mengurangi kesenjangan sosial di negara kita.
optimal, penyebaran dan pertumbuhan jasa
keuangan syariah keseluruh masyarakat, dalam
konteks meningkatkan inklusi keuangan, dapat
tercapai.

kinerja btpn syariah tahun 2019
Selaras dengan industri perbankan nasional
maupun syariah yang terus bertumbuh, di tahun
2019 BTPN Syariah mencatatkan kinerja yang
membesarkan hati. Secara umum, berbagai target
kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank
(RBB) tahun 2019 dapat terlampaui.
Sampai dengan bulan Desember 2019, total
pembiayaan BTPN Syariah naik 23,7% menjadi
Rp9,00 triliun dari Rp7,28 triliun di tahun 2018.
Pertumbuhan tersebut didukung dengan naiknya
ekuitas sebesar 34,9% dan simpanan nasabah
sebesar 24.1%. Aset BTPN Syariah di tahun 2019
meningkat 27,7% mencapai Rp15,37 triliun dari
sebesar Rp12,04 triliun di tahun 2018.
Adapun pendapatan bagi hasil syariah bersih pada
tahun pelaporan mencapai nilai sebesar Rp3,96

2018 pada level 20,4%.

triliun, hanya naik 28.6% dibanding tahun 2018

Per akhir November 2019, jumlah BUS masih

terjadinya peningkatan spread dana bagi hasil

tercatat sebanyak 14 bank, jumlah UUS sebanyak
20 bank dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

yang sebesar Rp3,08 triliun. Hal ini menunjukkan
syariah di tahun 2019.

BTPN Syariah mengintensifkan berbagai inisiatif efisiensi, dan berhasil mengendalikan kenaikan biaya
operasional, sehingga kenaikan hanya sebesar 15,5% menjadi senilai Rp1,76 triliun dari tahun sebelumnya yang
sebesar Rp1,51 triliun.
Sehinggga secara keseluruhan, laba bersih tahun berjalan BTPN Syariah meningkat 45,0% menjadi sebesar
Rp1.399,6 miliar dari tahun 2018 yang sebesar Rp965,3 miliar. Pembahasan lebih mendetail mengenai kinerja
keuangan Perseroan dapat dilihat pada uraian Bab Diskusi dan Analisis Manajemen pada Laporan Tahunan
BTPN Syariah.
Adapun ringkasan perubahan posisi neraca dan tabel rugi laba BTPN Syariah yang menggambarkan kinerja
BTPN Syariah di tahun 2019 adalah sebagai berikut;

Ringkasan Kinerja Ekonomi BTPN Syariah 2019
Perubahan

2019

2018

15.383.038

12.039.275

3.343.763

27,8%

Aktiva Produktif

13.759.194

10.867.317

2.891.877

26,6%

Pinjaman yang Diberikan

8.999.574

7.277.163

1.722.411

23,7%

Dana Pihak Ketiga

9.446.549

7.612.114

1.834.435

24,1%

Jumlah Liabilitas dan Dana Syirkah
Kontemporer

9.989.718

8.042.343

1.947.375

24,2%

Jumlah Ekuitas

5.393.320

3.996.932

1.396.388

34,9%

3.933.765

3.079.594

854.171

27,7%

17.742

13.149

4.593

34,9%

Beban Operasional

(1.761.041)

(1.514.292)

(246.749)

16,3%

Biaya CKPN

(309.402)

(275.902)

(33.500)

12,1%

Pendapatan Operasional - Bersih

1.881.064

1.302.549

578.515

44,4%

Laba Bersih Tahun Berjalan

1.399.634

965.311

434.326

45,0%

Nilai

%

Ringkasan Neraca (Rp Juta)
Total Aset
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Pendapatan Margin Bersih
Pendapatan Operasional Lainnya
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Ringkasan Laba Rugi (Rp Juta)

perkembangan pembiayaan
btpn Syariah [GRI 103-1, GRI 103-2,

Sampai saat ini, bisnis BTPN Syariah berfokus
pada pembiayaan kepada keluarga prasejahtera

GRI 103-3, FS6, FS16]

produktif. Portofolio pembiayaan BTPN Syariah

Sejak awal pendiriannya, BTPN Syariah

tertuju pada segmen ini, yang lebih sarat dengan

memusatkan penyaluran pembiayaan pada

pendekatan pada mitigasi aspek sosial, di mana

masyarakat prasejahtera, yang tidak memiliki akses

pendekatan yang dilaksanakan membuat para

keuangan kepada jasa pembiayaan perbankan baik

nasabah mampu meningkatkan kemampuan

perbankan konvensional maupun syariah.

ekonominya, sehingga kemudian kehidupan
sosialnya pun ikut berkembang.

Pada segmen tersebut, kebutuhan nasabah tidak
hanya pada kebutuhan pada akses keuangan

Kinerja bisnis pembiayaan kepada keluarga pra-

namun juga dukungan non keuangan lainnya

sejahtera selama ini menunjukkan hasil positif.

antara lain pemberdayaan yang membantu para

Rata-rata pertumbuhan pembiayaan mencapai

nasabah meningkatkan kapasitas dan keterampilan

angka diatas rerata pertumbuhan perbankan

berusahanya.

syariah sejenis, maupun pembiayaan perbankan
nasional.

Untuk mengembangkan usaha, program pertama
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yang diluncurkan adalah program Tunas Usaha

Pada prinsipnya terdapat empat fasilitas

Rakyat, yaitu layanan perbankan yang khusus

dari produk Tepat Pembiayaan BTPN Syariah,

dirancang untuk segmen tersebut. Peluncuran

yaitu paket keuangan, program daya, sistem

program ini sekaligus juga dimaksudkan

keanggotaan, dan pendampingan. Empat pilar

untuk mendukung usaha pemerintah untuk

utama ini saling berhubungan dalam membangun

mengembangkan kebijakan jasa keuangan

4 karakter kunci nasabah, yaitu: Berani Berusaha,

inklusif, yang dapat menjangkau seluruh lapisan

Disiplin, Kerja Keras dan Saling bantu (BDKS).

masyarakat, termasuk yang tinggal di daerah
terpencil. Melalui program tersebut, BTPN Syariah
memberikan literasi keuangan sederhana, sekaligus
menyediakan akses perbankan pada masyarakat
prasejahtera produktif maupun masyarakat
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marginal pada umumnya.

perkembangan pembiayaan BTPN Syariah 2014-2019 [FS6]
Pembiayaan (Rp Miliar)
9,000
7,227
6,053
4,997
3,678
2,499

2014

2015

2016

2017

2018

2019

pembiayaan

Paket Keuangan untuk Usaha
Solusi Keuangan dalam satu paket:
• Modal Usaha
• Gratis Asuransi Jiwa
• Tabungan (gratis biaya bulanan)

Program Berkelanjutan Daya
Pelatihan untuk peningkatan
kapasitas dalam bidang
kesehatan, pengetahuan
kewirausahaan dan lingkungan
Paket
Keuangan
5 Tahun

Manfaat Masa Depan:
• Modal usaha naik setiap naik
siklus setelah tahun ke-3
• Pembiayaan perbaikan
perumahan & pendidikan

4 Perilaku Unggul:
Berani Berusaha,
Disiplin, Kerja Keras,
Saling Bantu
Community Officer

•
•
•
•

Grup, diseleksi oleh nasabah
Pertemuan Rutin
Tabungan Wajib
Tanggung Renteng

Unique Value Proposition

Unique Value Proposition

Empat Pilar Utama Tepat Pembiayaan Syariah
adalah:
a. Paket Keuangan

Community
Officer

#bankirpemberdaya yang
terlatih, menjadi teladan
perilaku:
• Jujur
• Disiplin
• Sopan
• Menjadi fasilitator untuk
Program daya

(UVP) Pembiayaan
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(UVP) Pembiayaan

c. Sistem Keanggotaan
Nasabah dikelompokkan dalam satu sentra yang
anggotanya dipilih sendiri oleh nasabah.

Bantuan
modal
usaha
yang
diberikan
Sejak
resmi menjadi
Bank
Umum
Syariah
dan kemudian menjadi perusahaan publik pada 2018, BTPN Syariah
d. Pendampingan
kepadasatu-satunya
nasabah untuk
menjawab
kebutuhan
merupakan
bank yang
menggalang
dana dari keluarga sejahtera dan menyalurkannya kepada
Community Officer terlatih secara rutin melayani
nasabah
prasejahtera
produktif terutama usaha
perempuan
melalui ribuan #bankirpemberdaya.
membangun
mengembangkan
produktif.
Bantuan ini kemudian dikembalikan dalam
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dan memberikan pendampingan kepada

Dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah, BTPN Syariah menyediakan beragam
produk
dan cara
layanan
nasabah
dengan
bertemu di sentra-sentra
bentuk angsuran dua mingguan Nasabah
pembiayaan serta membuka akses pelayanan keuangan bagi perempuan nasabah.
prasejahtera produktif untuk

Laporan Tahunan 2019

Sistem
Keanggotaan

Sistem Keanggotaan:

tabungan serta pembebasan angsuran setiap

Pembiayaan Syariah tersebut dilaksanakan dengan

Hal Hari
ini sejalan
dengan
visi Bank
untuk3menjadi
syariah
terbaik untuk keuangan inklusif dan mengubah
Raya
Idul Fitri.
Setelah
siklus bank
dapat
dilalui
konsisten disertai
pelaksanaan
hidup
berjutabaik,
rakyatnasabah
Indonesia.akan
Berpedoman
pada visi ini pula Bank mengembangkan
produk
dan layanan pengawasan yang
dengan
mendapatkan
ketat.
Para
Community
Officer dari program ini,
pembiayaannya
yang
paling
sesuai denganpembiayaan
kebutuhan segmen tersebut.
kesempatan
untuk
memperoleh

perbaikan rumah dan pendidikan anak.
b. Program Daya
Nasabah dapat terus meningkatkan kemampuan
dan pengetahuan melalui program berkelanjutan
dalam bidang kesehatan, pengetahuan
kewirausahaan dan lingkungan.

yakni kader Melati Putih Bangsa wajib mengisi

serangkaian formulir yang menjadi input data bagi
BTPN Syariah dalam mengelola risiko portofolio
pembiayaan dari seluruh sentra. Pada tahap
yang lebih tinggi, Business Coach wajib melakukan
evaluasi atas ketaatan seluruh jajaran dalam
menerapkan ke empat pilar tersebut. Kemudian,
secara acak, Internal Audit akan melakukan
pemeriksaan berkala terhadap ketaatan seluruh
jajaran dalam menerapkannya.

PT Bank BTPNPTSyariah
Tbk Laporan
Keberlanjutan
2019
Bank Tabungan
Pensiunan
Nasional Syariah
Tbk

juga memperoleh tambahan manfaat lainnya,

mendapatkan modal usaha, sekaligus memberikan pelatihan dan pendampingan #deminiatbaik agar terwujud
yaitu asuransi jiwa untuk nasabah dan suami,
lebih cepat.
Implementasi 4 (empat) pilar utama Tepat

Dengan demikian penerapan empat pilar tersebut
sekaligus merupakan prosedur pengenalan dan
mitigasi risiko sosial yang bisa mempengaruhi
kualitas pembiayaan. [FS2, FS9]
Adapun pembiayaan bagi pengembangan usaha
para nasabah dilakukan dengan menggunakan
akad wakalah wal murabahah memberi kesempatan
bagi nasabah yang sama sekali belum memiliki
usaha untuk mendapatkan pembiayaan yang
dapat digunakan untuk pembelian barang modal
usaha baru, maupun barang pendukung usaha bagi
mereka yang baru membangun usaha.
Pembelian barang diwakilkan kepada nasabah
dengan perjanjian wakalah, yang menjelaskan
rincian barang yang akan dibeli beserta dengan
harganya. Kemudian, nasabah wajib membayar
pembiayaan pembelian barang berikut margin yang
ditetapkan dengan cara mengangsur sesuai jangka
waktu yang telah diperjanjikan.

PT Bank BTPN Syariah Tbk Laporan Keberlanjutan 2019

122

Poverty Outreach Report [FS2, FS9]
Sebagai #bankirpemberdaya, BTPN Syariah
tidak hanya mengukur keberhasilan usaha dari
kinerja finansial semata. Bank juga memastikan
bahwa ada pergerakan kesejahteraan pada para
nasabah prasejahtera. Karena itu, Bank secara
berkala mengukur keberhasilan dampak sosial
dari bisnis yang dijalankan, salah satunya dengan
menggunakan Poverty Probability Index® (PPI®).
Poverty Probability Index® (PPI®) dikeluarkan oleh
Innovation for Poverty Action, merupakan perangkat
pengukuran tingkat kesejahteraan yang dapat
digunakan oleh organisasi dan entitas bisnis dengan
misi untuk melayani masyarakat prasejahtera.
Dengan standar PPI, pengukuran dapat dilakukan
dengan mudah dan akurat secara statistik.
Dengan bantuan PPI, suatu organisasi dapat
mengidentifikasi nasabah mereka yang
berkemungkinan besar termasuk masyarakat
prasejahtera dengan mudah sehingga dapat
mengintegrasikan data yang obyektif ke dalam
penilaian dan pengambilan keputusan strategis.
Karena PPI bersifat spesifik terhadap negara
penggunanya, versi PPI yang digunakan oleh
Indonesia saat ini mengacu kepada Survei SosioEkonomi Nasional (SUSENAS) 2010, yang kemudian

diperbaharui oleh seorang pengembang standar PPI
bernama Mark Schreiner dari Micro Finance Risk
Management L.L.C. Bagi BTPN Syariah, pengukuran
indeks PPI ini menjadi salah satu sarana dalam
melakukan pengenalan sekaligus memitigasi risiko
sosial dari kegiatan pembiayaan yang dijalankan.
Mitigasi secara sosial dalam pembiayaan nasabah
prasejahtera produktif terbukti juga efektif dalam
memitigasi risiko ekonomi yang berasal dari potensi
penurunan kualitas pembiayaan.
Sebagai salah satu bentuk laporan PPI, Poverty
Outreach Report (POR) mempunyai tujuan
untuk menganalisis seberapa jauh BTPN Syariah
telah menjangkau dan melayani masyarakat
prasejahtera. Adapun acuan yang digunakan dalam
pengelompokkan masyarakat prasejahtera adalah:
• National Poverty Line (NPL), yaitu standar
kemiskinan nasional Indonesia.
• Total expense below USD1.9/day (total
pengeluaran di bawah USD1,9/hari)
• Total expense below USD3.1/day (total
pengeluaran di bawah USD3,1/hari)
Dalam menganalisis POR, BTPN Syariah
mempertimbangkan 3 aspek penting yaitu:
• Konsentrasi dari rasio nasabah prasejahtera
yang dilayani terhadap seluruh nasabah yang
ada di portofolio pembiayaan BTPN Syariah.
• Skala indikator sebaran pelayanan BTPN Syariah
di suatu wilayah tertentu.
• Penetrasi yang mengindikasikan sejauh mana
BTPN Syariah telah menjangkau dan melayani
masyarakat prasejahtera di suatu wilayah
tertentu.
Berikut adalah gambaran Poverty Outreach Report
terhadap portofolio 2019.
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Tingkat Kemiskinan Indonesia

Dari Grafik tersebut dapat diambil beberapa kesimpulan dasar, yakni:
• BTPN Syariah telah memenuhi misinya untuk melayani nasabah pra atau cukup sejahtera, karena 23,2%
nasabah dalam portofolio pembiayaan BTPN Syariah mempunyai total pengeluaran di bawah USD3,1/hari.
Mengingat kondisi nasional Indonesia yaitu sebesar 35,1%, maka dapat disimpulkan bahwa BTPN Syariah
selama ini memang telah menyasar nasabah prasejahtera.
• BTPN Syariah ada di wilayah-wilayah dengan jumlah masyarakat prasejahtera yang tinggi untuk melayani
mereka. BTPN Syariah telah hadir dan menjangkau 9 (sembilan) dari 10 (sepuluh) provinsi dengan dengan
jumlah penduduk miskin tertinggi (penduduk miskin di 10 (sepuluh) provinsi ini sebesar 73.3%* dari total
penduduk miskin di Indonesia), provinsi seperti Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, dan masih
banyak lagi. 23 (dua puluh tiga) provinsi di Indonesia telah terjangkau dan dilayani oleh BTPN Syariah
secara keseluruhan.
Poverty Movement Report (PMR) 2018 [FS2, FS9]
Poverty Movement Report (PMR) merupakan perangkat analisis yang digunakan untuk menilai perubahan
tingkat kesejahteraan nasabah. Melalui PMR, perubahan tingkat konsentrasi masyarakat prasejahtera, dari
dimulainya pembiayaan pertama ke pembiayaan selanjutnya dapat diamati dan diukur.
Produk pembiayaan yang disediakan BTPN Syariah adalah produk pembiayaan Tepat Pembiayaan Syariah
yang diberikan secara berkelanjutan, sehingga nasabah yang telah menyelesaikan pembiayaan pertama
dapat melanjutkan ke pembiyaaan berikutnya.
Berikut adalah gambaran Poverty Movement Report terhadap portofolio 2019:
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Dari grafik diatas tampak telah terjadi penurunan
tingkat konsentrasi nasabah prasejahtera dengan
pengeluaran di bawah USD3,1/ hari, dari angka
26,7% pada PPI pertama (di tahun pertama
pembiayaan) menjadi 22,0% pada PPI ketiga (di
tahun ke-3 pembiayaan). Di saat yang bersamaan,
persentase anak nasabah (6-18 tahun) yang tidak
bersekolah pun menurun dari 16,8% pada PPI
pertama menjadi 10,8% pada PPI ketiga.

Siklus 2

Siklus 3

Persentase nasabah yang tidak memiliki kloset
atau memiliki kloset jenis jamban juga mengalami
penurunan dari 15,4% pada PPI pertama menjadi
9,6% pada PPI ketiga. Sementara jumlah nasabah
yang masih menggunakan bahan bakar utama
kayu bakar, arang dan briket juga telah menurun
dari 9,2% pada PPI pertama menjadi 4,9% pada
PPI ketiga. Peningkatan kehidupan sosial tersebut
diakibatkan berbagai macam faktor, salah satunya
adalah pembiayaan yang diberikan oleh BTPN
Syariah.
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5,7%

distribusi nilai ekonomi [GRI 201-1]
Pertumbuhan skala usaha membuat BTPN Syariah di tahun 2019 mencatatkan kenaikan pendistribusian
perolehan nilai ekonominya. Total nilai ekonomi yang didistribusikan adalah sebesar Rp2,85 triliun, naik 26,5%
dari nilai sebesar Rp2,25 triliun di tahun sebelumnya.
BTPN Syariah mendistribusikan perolehan pendapatan operasional kepada pemilik properti yang disewa,
penyedia jasa leasing kendaraan, fee untuk sistem teknologi informasi yang digunakan dan berbagai biaya
operasional lain total senilai Rp556,50 miliar, naik 10,5% dari sebesar Rp503,82 miliar di tahun 2018.
BTPN Syariah belum pernah membagikan dividen di 5 tahun terakhir, atau 2 tahun terakhir sejak menjadi
perusahaan publik. Seluruh pendapatan digunakan untuk memperkuat dan mendukung pengembangan
usaha. Meningkatnya pendapatan dan laba berkontribusi pula pada bertambahnya jumlah pembayaran
pajak BTPN Syariah kepada negara. Pada tahun 2019, nilai pembayaran pajak BTPN Syariah adalah sebesar
Rp562,72 miliar, naik 52,5% dari tahun 2018 sebesar Rp368,99 miliar. Sehingga secara keseluruhan, di
tahun 2019 BTPN Syariah masih menahan nilai perolehan ekonomi sebesar Rp1,63 triliun untuk mendukung
pengembangan usaha.
Tahun 2019 nilai usaha BTPN Syariah bernilai ekonomi Rp1,62 triliun, meningkat dibandingkan tahun 2018
sebesar Rp1,21 triliun. Detailnya sebagaimana tampak pada tabel berikut ini:
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distribusi perolehan nilai ekonomi (RpJuta) [GRI 201-1]
Uraian

2019

2018

Perubahan
Nilai

%

Nilai Ekonomi Langsung yang Diterima
Pendapatan Pengelolaan dana oleh BTPN
Syariah sebagai Mudharib

4.204.339

3.303.491

900.848

27,3%

Pendapatan (beban) operasional lainnya bersih

270.755

156.924

113.831

72,5%

4.475.094

3.460.415

1.014.679

29,3%

662.016

615.144

46.872

7.6%

1.099.025

899.148

199.877

22.2%

Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana
Syirkah temporer

523.587

367.672

155.915

42.4%

Pembayaran kepada Pemerintah (PPh dan
PPn)

562.722

368.990

193.732

52.5%

Jumlah nilai ekonomi langsung
didistribusikan

2.847.350

2.250.954

596.396

26.5%

Jumlah Nilai Ekonomi Ditahan

1.627.744

1.209.461

418.283

34.6%
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Jumlah nilai ekonomi langsung diterima
Nilai Ekonomi Langsung yang Didistribusikan
Biaya Operasional Umum
Gaji dan Tunjangan Karyawan

Upaya BTPN Syariah memberikan 2 (dua) jenis
kontribusi untuk negara, yakni kontribusi finansial
langsung maupun tidak langsung, dan kontribusi
non-finansial. Kontribusi finansial langsung
berbentuk pembayaran pajak pendapatan maupun
retribusi lainnya. Tahun 2019 nilai kontribusi finansial
langsung ini mencapai Rp562,72 miliar, naik 52,5%
dari Rp368,99 miliar.
Sementara kontribusi finansial tidak langsung
berwujud realisasi fungsi intermediasi yang
dijalankan, sehingga para nasabah pelaku usaha
ultra mikro dari kelompok masyarakat prasejahtera
mandiri yang sebelumnya tidak mendapatkan
akses dukungan perbankan, kini dan seterusnya
mendapatkan dukungan keuangan untuk
mengembangkan usahanya. Berkembangnya
usaha pelaku bisnis ultra mikro tersebut pada
akhirnya akan meningkatkan pembayaran pajak
kepada negara. Selain pajak, meningkatnya skala
usaha nasabah prasejahtera mandiri akan dapat
mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan
pendapatan di masyarakat.
Sementara kontribusi non-finansial yang dihadirkan
adalah tersedianya berbagai infrastruktur dasar
sebagai realisasi pelaksanaan program tanggung
jawab perusahaan yang dijalankan oleh Perseroan.
Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BTPN
Syariah tidak menerima bantuan finansial dari
pemerintah dalam merealisasikan seluruh kegiatan
operasional, baik berupa pembebasan pajak, subsidi,
hibah untuk penelitian dan pengembangan produk
dan lain sebagainya.
[GRI 415-1]

membina mitra kerja, mendukung
percepatan pembangunan ekonomi
daerah
BTPN Syariah meyakini bahwa kualitas layanan
yang diberikan kepada para nasabah bergantung
juga pada kualitas barang dan jasa dari para mitra
kerja. Oleh karenanya BTPN Syariah melakukan
evaluasi berkala terhadap seluruh mitra pemasok
atau para vendor, baik untuk vendor barang, produk
teknologi informasi maupun vendor jasa, seperti
jasa sistem operasi. Bagi BTPN Syariah, kerja
sama yang baik dengan para mitra pemasok di
daerah, berarti juga menunjukkan komitmen Bank
untuk turut mendukung percepatan pembangunan
perekonomian di daerah.

BTPN Syariah memiliki daftar rekanan vendor
dan pemasok barang maupun jasa, baik yang
memiliki rekam jejak memuaskan maupun kurang
memuaskan. Daftar tersebut diperoleh dari proses
evaluasi terhadap aspek kemampuan keuangan,
ketenagakerjaan, maupun aspek kualitas barang dan
jasa yang diberikan selama periode tertentu.
Untuk tahun 2019 BTPN Syariah mencatat terdapat
376 perusahaan mitra kerja pemasok barang dan
jasa. Seluruh mitra pemasok merupakan perusahaan
lokal. Adapun nilai pengadaan barang dan jasa dari
seluruh mitra pemasok di tahun 2019, sebagaimana
tercermin dari tabel distribusi perolehan nilai
ekonomi tersebut di atas Rp556,50 miliar, naik 10,5%
dari sebesar Rp503,82 miliar di tahun 2018.
Selain melalui kerja sama dengan mitra pemasok
di seluruh wilayah operasional, BTPN Syariah
mendukung percepatan pembangunan perekonomian
daerah melalui kesempatan kerja yang terbuka. BTPN
Syariah senantiasa memenuhi kebutuhan tenaga
kerja, khususnya para #bankirpemberdaya yang
disebut Melati Putih Bangsa dari lulusan program D-3,
D-1 maupun Sekolah Menengah Atas setempat.
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Lebih jauh lagi, mengingat bahwa seluruh nasabah
adalah para pengusaha ultra mikro yang berasal dari
kelompok masyarakat prasejahtera, BTPN Syariah
meyakini telah turut mempercepat pertumbuhan
perekonomian daerah dengan membuka akses
keuangan kepada mereka, sehingga kesejahteraan
mereka meningkat. Meningkatnya kesejahteraan
dari kelompok terbesar masyarakat tersebut, akan
mempercepat pertumbuhan perekonomian di
daerah.
BTPN Syariah turut mendukung
percepatan pembangunan
perekonomian di daerah melalui
berbagai cara, mencakup:
• Kerja sama erat dengan para
pemasok/vendor di daerah
operasional
• Penyerapan tenaga kerja lokal
• Pembinaan dan pembukaan akses
perbankan pada masyarakat
prasejahtera mandiri
• Pembangunan sarana – prasarana
dasar melalui kegiatan tanggung
jawab sosial perusahaan.

PT Bank BTPN Syariah Tbk Laporan Keberlanjutan 2019

kontribusi untuk negara

126

umroh satu pesawat
nasabah inspiratif
BTPN Syariah
Demi mewujudkan niat baik,
selama 2018 - 2019 BTPN
Syariah telah menseleksi
nasabah yang telah
mempunyai performance yang
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baik, selain nasabah tersebut
dinilai telah menjalankan
prinsip BDKS (Berani Berusaha,
Disiplin, Kerja Keras dan Saling
Bantu) penilaiannya juga
mencakup aktivitas, ketaatan
dan kinerja pengembangan
usahanya, selain itu nasabah
tersebut juga telah menjadi
inspirasi bagi sesama
anggotanya dengan hadiah
utama adalah mimpi yang
ketika awal bergabung paling
banyak menjadi cita-cita para
Nasabah yaitu berangkat
Umroh.

Umroh kali ini berbeda,
bersama 295 nasabah
pembiayaan yang
dikumpulkan dari seluruh
pelosok negeri, 24 (dua puluh
empat) nasabah Pendanaan,
20 (dua puluh) Agen dan
nasabah Laku Pandai dan
perwakilan dari Karyawan
masing-masing regional,

Perjalanan selama hampir

Hingga akhirnya mereka

total sebanyak 393 peserta

9 (sembilan) jam tidak di

bersama-sama tiba di

berangkat dalam 1 (satu)

rasakan oleh para nasabah,

tanah air dengan membawa

pesawat menjadikan Umroh

sesampainya di Mekkah

pengalaman yang tidak

ini menjadi begitu istimewa.

mereka langsung mengikuti

terlupakan.

kegiatan shalat subuh di
Rangkaian kegiatan sendiri di

masjid Nabawi, selama 9

Demi niat baik, para nasabah

awali dengan makan malam

(sembilan) hari para nasabah

tersebut telah membuktikan

bersama sekaligus pelepasan

mengikuti rangkaian kegiatan

bahwa dengan usaha dan

untuk keberangkatan para

ibadah umroh dengan penuh

kerja keras bisa mewujudkan

jamaah yang diadakan di

semangat dan sukacita.

niat baik mereka dan untuk

Jakarta pada tanggal 24

berangkat Umroh bersama

November 2019. Sambutan

BTPN Syariah.
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dari direktur utama BTPN
Syariah Ratih Rachmawaty
membuka acara yang di
lanjutkan dengan pesanpesan dari ustadz yang sudah
menjadikan acara tersebut
menjadi hangat dan penuh
keakraban. Keesokan harinya
25 November 2019, acara di
lanjutkan dengan manasik
haji sebagai pembekalan
para nasabah tersebut
kemudian setelah dirasakan
pembekalan telah cukup para
peserta pun telah siap untuk
di berangkatkan menuju tanah
suci Mekkah.
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sangat dikenal oleh nasabah

Ibu Dianah
Sentra Picungdatar Pelangi
Saya Dianah, dari Sentra Picungdatar Pelangi. Saya mempunyai usaha di bidang penyediaan
bahan-bahan dekorasi interior maupun eksterior. Sudah hampir 7 tahun saya bergabung sebagai
nasabah BTPN Syariah. Selama menjadi nasabah BTPN Syariah saya mendapatkan berbagai ilmu
melalui pendampingan rutin. Usaha saya kini terus berkembang. Saya sungguh merasa bersyukur
dan merasa mendapatkan apresiasi sebagai mitra usaha dalam mencari rezeki untuk meningkatkan
kesejahteraan dan penghidupan keluarga saya.

Hadiah “Umroh Bersama”
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Rasa syukur saya makin bertambah saat menjelang akhir tahun 2019 saya diberitahu oleh Mbak
Pembina Sentra, katanya saya mendapatkan hadiah “Umroh Bersama”. Seperti mimpi rasanya. Tapi
ternyata ini bukan mimpi. Saya betul-betul mendapatkan hadiah “Umroh Bersama” dan diundang
hadir dalam acara persiapan keberangkatan di Jakarta, 24 - 25 November 2019.
Kami akhirnya berangkat dalam satu pesawat menuju tanah suci untuk menunaikan ibadah umroh.
Saya sungguh-sungguh merasa sangat terharu, bahagia dan bersyukur, campur aduk. Sungguh satu
pengalaman yang tak akan terlupakan seumur hidup, mendapat kesempatan dan bimbingan untuk
melaksanakan ibadah umroh dengan nyaman di bawah koordinasi BTPN Syariah
bersama panitia di lapangan.
Kami menginap dilokasi yang berdekatan, sehingga disela rangkaian ibadah, saya bisa berkenalan,
berbagi pengalaman dan berbagi ilmu dari ibu-ibu sesama nasabah BTPN Syariah. Yang juga penting,
saya bisa berkenalan dan menimba ilmu dari ibu-ibu hebat nasabah BTPN Syariah yang telah sukses
mengembangkan usahanya dan kini menjadi deposan setia, sehingga BTPN Syariah dapat dengan
tenang mendukung usaha saya, dan ibu-ibu lainnya, untuk merintis usaha dan mengembangkan
usaha demi perbaikan kesejahteraan keluarga.

Pulang ke Kampung Halaman, Menata Masa Depan
Sekembalinya di kampung halaman, di sela syukuran, saya ceritakan seluruh pengalaman saya
kepada seluruh tetangga dan handai taulan yang hadir. Saya ingin mereka tahu, bahwa di antara
peserta umroh itu, banyak ibu-ibu hebat yang mengawali usahanya dengan susah payah, namun
berkat tekad untuk maju dan berkat bimbingan serta dukungan BTPN Syariah, kini telah berhasil
mensejahterakan keluarganya, handai taulannya dan tetangga-tetangga mereka.
Saya ingin mereka termotivasi, seperti halnya saya, untuk bangkit dan berusaha keras memperbaiki
nasib dan kesejahteraan keluarga. Saya yakin Bank BTPN Syariah akan siap membantu.
Saya akan terus berusaha dan berdoa, agar usaha saya dapat terus berkembang. Sehingga kelak
jika mendapat kesempatan untuk ikut Program Umroh Bersama lagi, saya dapat berbagi cerita
perjuangan mengembangkan usaha saya, juga dapat menceritakan dukungan BTPN Syariah dalam
membantu kesuksesan saya, dalam merintis usaha, mengembangkan usaha dan berkembang dari
nasabah peminjam, menjadi deposan setia. Bagi saya BTPN Syariah is the Best.
Sukses selalu BTPN Syariah, semoga Allah SWT senantiasa memberkahi usaha kita bersama.

PT Bank Pensiunan
BTPN Syariah
Nasional
Tbk Laporan
SyariahKeberlanjutan
Tbk Laporan Keberlanjutan
2019
2019

129

PT Bank BTPN
Pensiunan
Syariah
Nasional
Tbk Laporan
SyariahKeberlanjutan
Tbk Laporan Keberlanjutan
2019
2019

130

09
mensejahterakan dengan daya
BTPN Syariah dengan #bankirpemberdaya nya, merupakan satusatunya bank di Indonesia yang fokus menyalurkan pembiayaan
kepada masyarakat prasejahtera produktif, dan berkomitmen penuh
untuk membantu mewujudkan mimpi mereka meraih kehidupan yang
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lebih baik, lebih sejahtera, dan lebih sehat, yang sejalan dengan tujuan
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bidang sosial dalam SDGs.

Fokus utama Daya sebagai tanggung jawab
sosial perusahaan adalah mendukung usaha Bank
terutama memperkuat literasi dan inklusi keuangan
bagi nasabah prasejahtera produktif lewat
kegiatan pelatihan dan pemberdayaan di bidang
kesehatan, pengetahuan, keterampilan usaha dan
pembangunan infrastruktur.
Bila di tahun-tahun sebelumnya kegiatan Daya
terpisah dalam 3 pilar yakni Daya Sehat Sejahtera,
Daya Tumbuh Usaha dan Daya Tumbuh Komunitas,
maka di 2019, Daya mengelompokkan aktivitasnya
menjadi Daya Program Reguler dan Daya Program
Komunitas. Perubahan ini bertujuan agar kegiatan
yang dilakukan menjadi lebih terintegrasi sesuai
dengan fokus dan objektifnya. [GRI 103-1, GRI 103-2,
GRI 103-3]

daya program reguler [GRI 413-1, GRI 413-2]
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Model kegiatan pemberdayaan dalam Daya
Program Reguler meliputi pelatihan dan lokakarya
seputar kesehatan dan kewirausahaan. Setiap
tahunnya, kami selalu melakukan pemutakhiran
materi dan modul dengan topik-topik yang relevan
serta sesuai perkembangan kondisi nasabah.
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Pengetahuan dan keterampilan berbasis materi
yang general seperti Pola Hidup Sehat, Modul
Pengelolaan Uang, Modul Edukasi Menabung, Rajin
Menabung, Dana Darurat dan BPJS dibawakan
dengan berdiskusi, sharing session dan pemberian
tips-tips menggunakan modul yang kini dibuat lebih
singkat dan ringkas menggunakan perangkat digital
agar lebih efektif.
Tips-tips yang diberikan kepada nasabah
berisikan informasi singkat mengenai kesehatan,
kewirausahaan, dan kesehatan. Seperti tips Manfaat

Berjalan Kaki, Tips Menjaga Berat Badan Tubuh
Yang Tepat, Bahaya Diabetes, Menyiapkan Dana
Darurat, Menabung Dengan Metode Tanggal, Cara
Mengelola Sampah, dan lain-lain.

daya program komunitas [GRI 413-1,
GRI 413-2]
Aktivitas Daya Program Komunitas memiliki
kedalaman materi dan lebih spesifik sesuai dengan
kebutuhan peningkatan kapasitas komunitas
yang dilakukan oleh #bankirpemberdaya maupun
Sahabat Daya. Di 2019, komunitas binaan Bank
seperti pengrajin kulit di Garut dan pengrajin
tenun Troso di Jepara mendapatkan pelatihan
peningkatan keahlian oleh desainer sebagai
Sahabat Daya, setelah menilai terlebih dulu apa
yang dibutuhkan oleh ibu-ibu pengrajin tersebut.
Dengan begitu, kegiatan pelatihan menjadi lebih
terstruktur dan tepat sasaran.
Penilaian dan permintaan kegiatan dapat dilakukan
oleh #bankirpemberdaya di lapangan yang seharihari berhadapan langsung dengan nasabah dan
komunitasnya. Beberapa kegiatan yang dilakukan
antara lain pelatihan online marketing, pembukuan
keuangan berbasis aplikasi dan penelitian mengenai
karakteristik serta kebutuhan komunitas. Di
2019 juga, Bank bermitra dan bekerja sama
dengan Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
(Bekraf) untuk melaksanakan kegiatan mengenai
pengembangan produk baik dari segi design produk
maupun kemasan.

sahabat daya universitas (SDU)
[GRI 413-1, GRI 413-2]
Sahabat Daya Universitas (SDU) merupakan
program yang dirancang untuk melibatkan
universitas dan mahasiswa terpilih dalam
kegiatan kerelawanan terutama pendampingan
kewirausahaan bagi nasabah prasejahtera
produktif. Sebelum memulai kegiatan
pendampingan, mahasiswa diberikan mentoring
secara berkala agar siap saat mendampingi
nasabah.

Pada 2019, program SDU Bank telah bekerja sama
dengan Universitas Atma Jaya, Universitas SB IPB
(Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor) dan UIN
(Universitas Islam Negeri) Imam Bonjol.

permintaan maupun penilaian #bankirpemberdaya
yang berada di lapangan, baik berupa fasilitas
keagamaan, sanitasi, kesehatan, lingkungan dan
lainnya.

sahabat daya [GRI 413-1, GRI 413-2]

Lokasi tepat peduli tersebar seluruh provinsi
di mana BTPN Syariah berada. Dari 1.000 titik

Tidak hanya #bankirpemberdaya, nasabah
pendanaan dan universitas/mahasiswa, Bank
membuka kesempatan seluas-luasnya bagi siapa
saja yang ingin terlibat dan ikut serta dalam
kegiatan Daya dengan menjadi Sahabat Daya.
Di 2019, Sahabat Daya membantu korban
terdampak bencana di Indonesia dengan program
khusus seperti belajar metode self-healing untuk
mengatasi trauma pasca gempa dan tsunami. Para
pengungsi juga diberikan kegiatan untuk mengisi
waktu luang dan menambah penghasilan dengan
pelatihan keterampilan membuat aksesoris atau
mendaur ulang kertas.

TEPAT, sebagai kampanye yang diluncurkan pada
2019, berakar dari pemahaman bahwa kami
percaya pasti ada jalan bagi siapa saja yang
mau berusaha dan siap melangkah lebih jauh
mewujudkan masa depan yang lebih berarti.

tepat peduli [GRI 413-1, GRI 413-2]
Di 2019, kegiatan Daya mencakup pembangunan
infrastruktur di 1.000 titik di lokasi operasional
Bank se-Indonesia. Pembangunan ini dilakukan
serentak dan bekerja sama dengan mitra-mitra
terpilih, dan disesuaikan dengan kebutuhan
komunitas lokal yang berada di area berdasarkan

terdapat pembangunan sarana sanitasi umum,
sarana air bersih, sarana pendidikan, sarana
tempat ibadah, sarana pengolahan sampah, sarana
posyandu, dan saranan umum lainnya.
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Melalui kegiatan Tepat Peduli, kami berkolaborasi
dengan mitra dan kader lokal. Pemilihan mitra
dengan kapabilitas yang tepat dan memiliki
misi pemberdayaan yang sama menjadi kunci
keberhasilan program. Kegiatan pemberdayaan
yang dilakukan pun tidak hanya meningkatkan
kemampuan nasabah, tetapi juga kualitas
#bankirpemberdaya dan Sahabat Daya.
Daya, sebagai bagian dari BTPN Syariah secara
utuh, terintegrasi ke dalam bisnis perusahaan
dan merealisasikan tanggung jawab sosialnya
secara korporasi. Untuk 2020, beberapa rancangan
kegiatan sudah direncanakan, antara lain
pengoptimalan kapasitas #bankirpemberdaya di
lapangan yang menjadi perpanjangan tangan Bank
dengan nasabah. Selain itu juga akan dilakukan
pelatihan khusus bagi nasabah inspiratif dengan
harapan nantinya mereka mampu memberikan
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Terinspirasi oleh mimpi nasabah untuk mengubah
hidup mereka melalui usaha, kerja keras,
disiplin dan saling membantu, juga cerita para
#bankirpemberdaya bersama Sahabat Daya untuk
berlomba-lomba melakukan kebaikan, seluruh
kegiatan Daya selama ini konsisten tidak hanya
mendukung bisnis Bank, tapi juga menjadi cara
mewujudkan beragam niat baik lebih cepat.

dampak positif tidak hanya untuk keluarga tapi
juga komunitasnya hingga terwujud niat baik lebih
cepat bagi jutaan rakyat Indonesia.

peduli sosial [GRI 413-1, GRI 413-2]
Selain menjalankan program-program
pemberdayaan, BTPN Syariah juga memberi
perhatian pada kondisi sosial kemasyarakatan
akibat terjadinya bencana, baik gempa bumi
maupun banjir yang kerap melanda berbagai
wilayah Indonesia. Sepanjang tahun 2019, BTPN
Syariah, bersama Sahabat Daya turut membantu
meringankan beban para korban bencana tersebut.
Bantuan diberikan dalam bentuk tunai, barangbarang yang diperlukan, hingga keterlibatan
langsung dalam program tanggap darurat bencana
yang pada pelaksanaannya berkoordinasi dengan
Badan Penanggulangan Bencana setempat.
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Terhitung ada 2 (dua) kegiatan Peduli Sosial yang
dilaksanakan dalam rangka membantu korban
bencana tersebut, dengan total bantuan mencapai
Rp290.371.336 juta. Besarnya kerugian yang
ditimbulkan, membuat banyak pihak, termasuk
BTPN Syariah, terketuk memberikan andil dalam
mewujudkan kondisi Lombok seperti sedia kala.
Sebagai bank umum berbasis syariah yang fokus
memberdayakan jutaan keluarga prasejahtera

Akibat bencana gempa dengan skala 7,0
Skala Richter (SR) tersebut, data Badan
Nasional Penanggulangan Bencana
(BNPB) menunjukkan terdapat 564 korban
meninggal dunia, 959 luka berat, dan 6.798
luka ringan. Total pengungsi yang terdaftar
sebanyak 390.529 jiwa dan tersebar di 6
kabupaten/kota di pulau Lombok. Gempa
Lombok juga menyebabkan 32.837 unit
rumah rusak berat, 20.810 unit rusak
sedang dan 27.375 unit rumah rusak ringan.
Kerugian materi dipastikan mencapai angka
lebih dari Rp17 triliun.
Mengingat BTPN Syariah juga telah
cukup lama beroperasi di area terdampak
gempa, banyak nasabah dan keluarga
nasabah BTPN Syariah yang juga menjadi
korban gempa, sebagian diantaranya
menjadi pengungsi. Catatan BTPN Syariah
menunjukkan ada sekitar 5.000 nasabah
BTPN Syariah yang turut menjadi korban,
baik korban luka-luka berat, maupun ringan.

bantuan pembangunan SD korban gempa
di Lombok [GRI 203-1]
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30 Juli-30 November 2018
BTPN Syariah berhasil mengumpulkan
dana bantuan dari seluruh karyawannya
sebesar Rp133.326.566, kemudian
pihak perusahaan melipatgandakan
kembali sumbangan tersebut sehingga
terkumpul total bantuan sebesar

12 April 2019
Peletakan batu pertama
untuk renovasi gedung dan
pembangunan aula dan
TK-SD Aisyiyah

Rp266.653.132
29 Juli 2018
Pulau Lombok diguncang gempa
mencapai 7,0 skala Richter (SR)
meluluhlantakan hampir seluruh
fasilitas yang terdapat di pulau ini

10 Desember 2018

12 November 2019

Melakukan kerjasama untuk
merenovasi gedung dan membangun
aula TK-SD Aisyiyah. BTPN Syariah
dan Yayasan Pendidikan Aisyiyah
NTB yang memiliki visi sama dalam
menyejahterakan kaum perempuan
di Indonesia

Insya Allah, peresmian gedung
dan aula TK-SD Aisyiyah, disertai
dengan kegiatan bakti sosial
dan bazar dengan melibatkan
nasabah, warga sekitar dan
#bankirpemberdaya di Lombok

mari mewujudkan
niat baik lebih cepat

dan pemberdayaan perempuan di Indonesia,
BTPN Syariah ingin memastikan ada pergerakan
nilai kesejahteraan yang positif pada nasabah

melipatgandakan kembali sumbangan tersebut
sehingga terkumpul total bantuan sebesar
Rp266.653.132.

prasejahteranya.

Mempertimbangkan keselarasan dengan visi, misi
Bank dan urgensinya, BTPN Syariah kemudian
memutuskan untuk turut serta membantu
merehabilitasi dan membangun sarana pendidikan
di Kota Mataram yang juga terdampak gempa.
Pilihan jatuh pada gedung sarana pendidikan TK-SD
Aisyiyah, Kelurahan Banjar, Kecampatan Ampenan,
Kota Mataram.
TK-SD Aisyiyah berada dalam naungan Yayasan
Aisyiyah, lembaga nirlaba yang juga memiliki
empati dan misi untuk memajukan pendidikan dari
keluarga prasejahtera di Lombok, termasuk di Kota
Mataram.
TK - SD Aisyiyah selama ini menyediakan fasilitas
belajar untuk menampung murid-murid dari
keluarga prasejahtera yang tinggal di kawasan
Kelurahan Banjar tersebut, suatu kawasan
dekat dengan wilayah pantai yang kehidupan
warganya tergantung pada hasil tangkapan
ikan. Mayoritas warga di daerah tersebut masih
termasuk prasejahtera. Kesadaran orang tua untuk
menyekolahkan anaknya tergolong rendah. Gempa
membuat fasilitas belajar mengajar TK-SD Aisyiyah
mengalami kerusakan cukup parah.
Beberapa hari setelah terjadinya gempa BTPN
Syariah kemudian menggalang dana dari para
karyawan untuk turut membantu meringankan
saudara-saudaranya di Lombok. Dari kegiatan
penggalangan dana tersebut terkumpul dana
sebesar Rp133.326.566, kemudian pihak perusahaan

Seluruh dana yang terkumpul kemudian
didedikasikan untuk merenovasi dan membangun
TK-SD Aisyiyah tersebut. Renovasi dan
pembangunan gedung TK-SD dimulai sejak
tanggal 12 April 2019 dan selesai untuk diresmikan
pada tanggal 12 November 2019. Dalam renovasi
tersebut, BTPN Syariah kemudian melengkapi
fasilitas pendidikan di TK-SD Syariah dengan Aula
Terbuka, Taman Bermain dan Ruang Kelas yang
lebih representative.

menjalin kebersamaan saat peresmian
Tanggal 12 November 2019, proses renovasi
dan pembangunan SD-TK Aisyiyah dinyatakan
selesai. Seluruh fasilitas yang telah diperbaiki
dan dibangun dapat digunakan sebagaimana
mestinya. Peresmian dan syukuran atas selesainya
pembangunan tersebut dilaksanakan di halaman
gedung yang kini menjadi lebih tertata.

135

Acara peresmian dan syukuran yang digelar, tetap
mengedepankan semangat dasar dari BTPN
Syariah sebagai #bankirpemberdaya, yakni: TEPAT
– Mewujudkan Niat Baik Lebih Cepat.
Acara peresmian juga diisi dengan kegiatan sosial
pemeriksaan kesehatan nasabah dan keluarga
nasabah; motivasi dini bagi para murid; pemberian
berbagai hadiah dari lomba keterampilan,
lomba mengaji dan lomba lainnya; pelatihan kiat
wirausaha, juga bazar produk nasabah BTPN
Syariah. Dalam acara tersebut juga diserahkan
Paket Bantuan Peningkatan Sarana dan
Peningkatan Kompetensi Pengajar di SD-Aisyiyah
senilai Rp135 juta.
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merenovasi dan membangun TK-SD
Aisyiyah, Banjar, Kota Mataram

peresmian renovasi dan pembangunan
TK-SD Aisyiyah

Kondisi Gedung TK SD
Aisyiyah - Ampera Lombok,
Sebelum dan Sesudah
Renovasi
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Prasasti
Peresmian

Acara Motivasi dan
Pembagian Hadiah
Lomba bagi Para Murid
TK – SD Aisyiyah

Taman bermain
untuk murid
Penyerahan
Bantuan Peningkatan
Kompetensi

Ketua Yayasan Aisyiyah: “Kami
sangat mengapresiasi bantuan
BTPN Syariah ini. Kini murid SD kami
bertambah dengan signifikan. Kami
bersama jajaran Kepala Sekolah dan
para pengajar, semakin termotivasi
untuk meningkatkan kualitas
pendidikan di lingkungan sekitar”

Bazar
para
Nasabah

Berbagi pengalaman
dengan Community Officer
Wilayah Lombok: “Untuk
membantu para nasabah
yang terdampak, kami
segera menjalankan Program
Recovery, memotivasi
mereka, membantu kegiatan
pengungsian, dan memberi
alternatif pengembangan
usaha baru”
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Mendengarkan
kebutuhan
para nasabah
terdampak
Gempa
PROGRAM AKSES PASAR
Program pengembangan akses pasar
bagi produk-produk nasabah agar dapat
dikenal oleh masyarakat luas melalui
kegiatan online maupun offline seperti
pelatihan digital marketing, pameran
produk nasabah dan promosi cerita dan
produk nasabah melalui media cetak

Pemeriksaan
Kesehatan
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Pendaftaran
Pemeriksaan
Kesehatan Nasabah
dan Masyarakat
sekitar
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Sri Rahmatiah
Kepala Sekolah SD Aisiyah 2
Gempa Lombok pertengahan 2018 lalu membuat banyak
bangunan sekolah tidak layak digunakan untuk kegiatan
belajar mengajar, termasuk sekolah kami, SD Aisiyah
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2, gedung sekolah kami mengalami dampak kerusakan
yang cukup parah. Alhamdulilah kami sangat bersyukur
sekali mendapat bantuan renovasi sekolah dari BTPN
Syariah. Kini SD Aisiyah 2 sudah dapat digunakan untuk
menyelenggarakan proses belajar mengajar.

PT Bank Pensiunan
BTPN Syariah
Nasional
Tbk Laporan
SyariahKeberlanjutan
Tbk Laporan Keberlanjutan
2019
2019
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10
partisipasi pada pelestarian lingkungan
“Mendukung upaya Pemerintah memenuhi target-target pencapaian
tujuan pembangunan dalam kerangka Sustainable Development
Goals melalui penerapan kegiatan operasional ramah lingkungan,
pembiayaan ramah lingkungan dan aktif terlibat maupun turut
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mengkampanyekan kegiatan-kegiatan pelestarian lingkungan”.

komitmen dan kebijakan
[GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3]
Kegiatan usaha BTPN Syariah yang menimbulkan
dampak lingkungan saat ini masih dalam tahap
perkenalan. Kendati demikian, BTPN Syariah
berkomitmen penuh untuk bersama-sama
masyarakat global mendukung pencapaian
berbagai tujuan keberlanjutan di bidang lingkungan
sebagaimana juga dirumuskan dalam SDGs.
Mengingat segmen pembiayaan BTPN Syariah
yang spesifik, terdapat satu pendekatan
yang dapat dijalankan BTPN Syariah dalam
mendukung pencapaian tujuan keberlanjutan di
bidang lingkungan. Pendekatan tersebut adalah
implementasi kebijakan operasional ramah
lingkungan.
Keberhasilan pembinaan nasabah prasejahtera
produktif dalam merintis usaha guna meningkatkan
taraf hidupnya, sebetulnya memberi dampak
signifikan bagi upaya memperbaiki dan memelihara
kelestarian lingkungan.
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Sebagaimana dikemukakan dalam bahasan hasil
Poverty Movement Report (PMR) 2019. Dalam
paparan tersebut dijelaskan bahwa seiring dengan
meningkatnya kesejahteraan, nasabah yang tidak
memiliki kloset atau tidak memiliki kloset jenis
jamban mengalami penurunan dari 15,4% pada PPI
pertama menjadi 9,6% pada PPI ketiga.
Sementara jumlah nasabah yang masih
menggunakan bahan bakar utama kayu bakar,
arang dan briket juga telah menurun dari 9,2%
pada PPI pertama menjadi 4,9% pada PPI ketiga.
Arang dan briket dibuat dari kayu kering, dan
sebagaimana kayu bakar, mengeluarkan emisi
GRK yang cukup besar, dibandingkan penggunaan
minyak tanah, apalagi gas.

operasional ramah lingkungan
bangunan ramah lingkungan
Kantor pusat BTPN Syariah berada di Menara
BTPN, Jakarta, dirancang berdasarkan prinsipprinsip ramah lingkungan dan telah meraih
sertifikasi Gold Standard Certificate for Green
Building.

Ruangan kantor-kantor di BTPN Syariah
memanfaatkan lampu-lampu LED untuk
mengurangi konsumsi listrik serta lampu
dengan sensor gerak (motion triggered lamp)
dalam pengelolaan aktivasi pencahayaan. Guna
mengoptimalkan pemanfaatan cahaya alami,
gedung tersebut tidak dilengkapi dengan window
blinders serta meminimalisasi penggunaan partisi
blocking.
Salah satu konsep ramah lingkungan yang
diterapkan di lingkungan kantor untuk pengelolaan
listrik lainnya adalah penggunaan kaca dua lapis
pada jendela yang memungkinkan sinar matahari
masuk ke ruang kerja. Penggunaan kaca jendela
juga dapat mengurangi intensitas penggunaan
lampu pada siang hari. Ruang kantor di BTPN
Syariah dilengkapi pendingin ruangan ramah
lingkungan di mana penggunaan pendingin dibatasi
waktu operasinya.
Menara Kantor Pusat BTPN Syariah
mengimplementasikan konsep rancangan langitlangit terbuka (open ceiling) yang telah berhasil
meningkatkan volume oksigen hingga sebesar
50%. Teknologi ultraviolet germicidal irradiation
dimanfaatkan sebagai metode desinfeksi
guna mensterilkan udara dalam gedung dari
mikroorganisme, juga menggunakan epoxy floor
coating untuk mencegah adanya bakteri dan
kuman. Gedung juga me-recycle air hujan untuk
kebutuhan operasional seperti menyiram tanaman
dan sebagainya.
Selain itu BTPN Syariah sangat fokus terhadap
pengembangan teknologi untuk melakukan
efisiensi jumlah jaringan kantor. Hal ini terlihat
dari implementasi penggunaan tablet oleh semua
community officer sehingga pengiriman data bisa
dilakukan langsung ke kantor pusat. Tahun 2018
jumlah kantor fungsional BTPN Syariah menjadi
lebih efisien dari sebelumnya 122 kantor menjadi
41 kantor, artinya jumlah karbon foorprint jaringan
kantor fungsional secara nasional pun menjadi
berkurang 2/3.
Kantor cabang BTPN Syariah juga menampilkan
desain ramah lingkungan dengan memanfaatkan
tanaman hidup untuk memaksimalkan ruang hijau
dan menurunkan temperatur. Desain ini akan
diterapkan pada pengelolaan Gedung / Bangunan

pengelolaan energi
[GRI 302-1, GRI 302-4]
BTPN Syariah menerapkan
pengelolaan energi dengan
mengatur penggunaan energi
listrik di gedung-gedung yang
ditempati sebagai Kantor
Pusat maupun Kantor Cabang.
BTPN Syariah menerapkan
kebijakan penggunaan lampu
LED yang hemat energi dan
pengaturan sistem pencahayaan.
Pengelolaan energi juga meliputi
pemantauan dan pengelolaan
konsumsi BBM kendaraan
operasional.
Untuk memantau efektivitas
konsumsi listrik di gedunggedung yang digunakan, BTPN
Syariah mencatat konsumsi
listrik. BTPN Syariah menghitung
konsumsi energi dengan
mencatat konsumsi listrik di
Gedung Kantor Pusat, Kantorkantor Cabang maupun Kantor
Fungsional.
BTPN Syariah juga mencatat
volume penggunaan BBM
Transportasi. BTPN Syariah
menargetkan dimasa
mendatang, BTPN Syariah dapat
memformulasikan penggunaan
konsumsi energi (listrik dan BBM
Transportasi) yang semakin
efisien.

kami baru dapat menghitung pemakaian energi dalam tahun 2019
dengan rincian sebagai berikut:
Pemakaian Energi 2019 [GRI 302-1, GRI 302-3]
Jenis Energi
BBM (Liter)
Listrik (kWh)

Karena ini adalah laporan
keberlanjutan tahun pertama,

Gigajoules

18.760

754

1.849.316

6.658

-

7.411

Jumlah dalam Gigajoules

Catatan:
1). Pemakaian BBM (Pertamax) dalam liter dihitung dari jumlah pembelian BBM (Rp)
dibagi dengan harga BBM per liter.
2). Pemakaian kwh listrik dihitung dengan cara jumlah biaya listrik (Rp) dibagi dengan
tarif listrik per kWh.
3). Pemakaian BBM dari liter dikonversi ke Gigajoules dengan menggunakan
The Greenhouse Gas Protocol Initiative, 2004.
4). Pemakaian listrik dari kWh dikonversi ke Gigajoules dengan menggunakan
The Greenhouse Gas Protocol Initiative, 2004.
5). Karena ini adalah laporan keberlanjutan tahun pertama, maka BTPN baru
melaporkan pemakaian energi untuk tahun 2019.

pengelolaan emisi gas rumah kaca
[GRI 305-1, GRI 305-2, GRI 305-3]
BTPN Syariah turut berpartisipasi untuk menurunkan emisi CO2 atau
Karbondioksida atau Gas Rumah Kaca (GRK), yang berasal dari
pembakaran langsung bahan bakar fosil untuk pembangkitan energi
listrik dan BBM transportasi. Caranya adalah dengan mengelola
penggunaan energi seperti disebutkan sebelumnya.
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BTPN Syariah juga berupaya mengelola emisi GRK dengan memonitor,
mencatat dan mengelola frekuensi perjalanan dinas yang dilakukan
dalam rangka project visit maupun keperluan dinas lainnya.
Berdasarkan data pengelolaan atau konsumsi energi tersebut diatas,
juga berdasarkan kompilasi perjalanan dinas yang dilakukan, Perseroan
menghitung besaran emisi CO2 yang dihasilkan, sebagaimana
ditampilkan dalam tabel-tabel berikut.
Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) [GRI 305-1, GRI 305-2, GRI 305-3]
Sumber Emisi/Scope
BBM (Scope 1)

Tak hanya mengurangi emisi gas
karbon dari penggunaan listrik,
air dan udara, penerapan konsep
kantor ramah lingkungan di
BTPN Syariah memangkas biaya
operasional kantor dalam jangka
panjang.

Kuantitas

Listrik (Scope 2)
Perjalanan dinas (Scope 3)
Jumlah

Ton CO2 Eq
49
1.650
234
1.932

Catatan:
1). Perhitungan Emisi GRK atas pemakaian BBM (Pertamax) menggunakan referensi
Pedoman teknis penghitungan baseline emisi GRK sektor berbasis energi,
Bappenas, 2014.
2). Perhitungan Emisi GRK dari pemakaian kwh listrik dilakukan berdasarkan
ketentuan dari Dirjen Kelistrikan Kementerian ESDM, 2017.
3). Perhitungan Emisi GRK dari perjalanan dinas dilakukan sesuai dengan standar
ICAO (International Civil Aviation Organization).
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Kantor Cabang BTPN Syariah di
seluruh wilayah Indonesia, yang
kini berjumlah 23 Kantor Cabang
dan 41 Kantor Fungsional.

mengurangi limbah plastik dan
pemanfaatan fasilitas air minum secara
mandiri
Dalam upaya mengurangi konsumsi limbah plastik
dan memaksimalkan konsumsi air dan mendukung
upaya pelestarian lingkungan, BTPN Syariah
menyediakan air minum dengan menggunakan
teknologi reverse osmosis yang telah lolos pengujian
dari Kementerian Kesehatan RI yang diperuntukkan
bagi karyawan.
Penyediaan air ini turut mengurangi konsumsi air
kemasan dan sebagai upaya BTPN Syariah dalam
menekan volume limbah dari plastik botol minuman.
BTPN Syariah telah memiliki kebijakan dalam
menekan jumlah volume limbah plastik dan
meniadakan penyediaan botol minuman plastik di
ruang-ruang rapat korporasi. Setiap Karyawan
Kantor Pusat, BTPN Syariah memberikan botol
minuman ramah lingkungan (tumbler).

mengurangi limbah rumah tangga
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Kantor Pusat di Gedung Menara BTPN dilengkapi
dengan kantin karyawan berkonsep self-service,
di mana pembuangan limbah sisa makanan
terorganisasi dan teratur. Fasilitas bagi karyawan
ini juga dilengkapi dengan alat pemanas makanan
yang hemat listrik. Kantin karyawan menyediakan
peralatan makan dan minum untuk mengurangi
penggunaan peralatan makanan dari plastik dan
menekan tingkat limbah yang berasal dari plastik.
Seluruh ruangan kerja di BTPN Syariah adalah
ruangan bebas asap rokok sehingga udara di
lingkungan kantor selalu terjaga kebersihannya.

pengurangan konsumsi kertas
BTPN Syariah mengelola penggunaan kertas
melalui langkah strategis dalam meningkatkan
pelayanan di lapangan melalui ketersediaan
platform di bidang teknologi informasi, yaitu
M-Prosoera didalam tablet karyawan yang
memberikan ketersediaan akses keuangan
elektronik bagi nasabah untuk mendukung proses
transaksi perbankan menggantikan penggunaan
kertas secara berlebih, juga dengan memanfaatkan
komunikasi elektronik (email).
Untuk melayani nasabah prasejahtera produktif
sebelum 2019:
• Jumlah kertas yang digunakan untuk analisa
pembiayaan hingga pencairan menurun dari 10
lembar per pencairan menjadi hanya 2 lembar
per pencairan. Ini berarti penghematan lebih dari
4 juta lembar kertas.
• Jumlah kertas yang digunakan turun dari 6 juta
lembar menjadi 1 juta lembar. Ini berarti BTPN
Syariah berhasil menekan penggunaan kertas
dan melakukan penghematan lebih kurang 5 juta
lembar kertas di tahun 2019 berkat dukungan
ketersediaan teknologi informasi di lapangan.
BTPN Syariah terus berupaya dan dalam tahap
inisiasi automasi bagi proses operasional lainnya
dalam mengurangi penggunaan kertas.
Sesuai prinsip Syariah, BTPN Syariah sangat
selektif dalam penyaluran pembiayaan kepada
nasabah prasejahtera produktif dengan tidak
menyalurkan pembiayaan kepada nasabah yang
memiliki usaha yang merusak lingkungan dan tidak
sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sehingga
BTPN Syariah tidak pernah menerima denda
terkait pelanggaran terhadap peraturan
lingkungan selama tahun pelaporan. [GRI 307-1]
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daftar indeks
standar gri - core
[gri 102-55]

GRI - Standar

Disclosure
Disclosure

Halaman

Judul
DISCLOSURE UMUM

GRI 102:
Disclosure Umum 2016

146

Profil Organisasi
102-1

Nama Organisasi

52

102-2

Kegiatan, Merek, Produk, dan Jasa

102-3

Lokasi Kantor Pusat

52

102-4

Lokasi Operasi

52

102-5

Kepemilikan dan Bentuk Hukum

52, 55

102-6

Pasar Yang Dilayani

52, 62

102-7

Skala Organisasi

64

102-8

Informasi Mengenai Karyawan dan Pekerja Lain

102

102-9

Rantai Pasokan

64

102-10

Perubahan Signifikan Pada Periode Laporan, Skala
Usaha, Perubahan Kegiatan Usaha, Termasuk
Organisasi dan Rantai Pasokannya

44

102-11

Pendekatan atau Prinsip Pencegahan

102-12

Inisiatif Eksternal Diadopsi atau Diterapkan

102-13

Keanggotaan Organisasi

52, 56

80-81
85
56, 85

Strategi
102-14

Pernyataan dari Pembuat Keputusan Senior

17, 23, 31

Visi - Misi
102-16

Nilai, Prinsip, Standar, dan Norma Perilaku

4

102-17

Mekanisme pengenalan etika Perusahaan

84

102-18

Struktur Tata Kelola

71

102-22

Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

74

102-23

Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris dan
Direksi

74, 77

102-28

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi

75, 78

Tata Kelola

Pemangku Kepentingan
102-40

Daftar Kelompok Pemangku Kepentingan

87-88

102-41

Perjanjian Perundingan Kolektif

102-42

Mengidentifikasi dan Memilih Pemangku Kepentingan

87-88

102-43

Pendekatan Untuk Keterlibatan Pemangku
Kepentingan

87-88

102-44

Topik Utama dan Hal-hal yang Diajukan

87-88

104

GRI - Standar

Disclosure
Disclosure

Halaman

Judul

Tentang Laporan
102-45

Entitas Anak Usaha yang Masuk dalam Laporan
Keuangan

44, 55

102-46

Menetapkan Isi Laporan dan Topik Boundary

102-47

Daftar Topik Material

102-48

Penyajian Kembali Informasi

44

102-49

Pengungkapan Perubahan pada Laporan

44

102-50

Periode Pelaporan

44

102-51

Tanggal Laporan Terbaru

44

102-52

Siklus Laporan

44

102-53

Titik kontak untuk Pertanyaan Mengenai Laporan

49

102-54

Klaim Bahwa Laporan Sesuai dengan Standar GRI

44

102-55

Indeks Isi GRI

102-56

Assurance Eksternal

45
46-48

44, 146
44

DISCLOSURE TOPIK SPESIFIK
DAMPAK EKONOMI
Kinerja Ekonomi
GRI 103:
Pendekatan Manajemen
2016

GRI 201:
Kinerja Ekonomi 2016

103-1

Penjelasan Topik Material dan Batasannya

48

103-2

Pendekatan Manajemen dan Komponennya

124

103-3

Evaluasi Pendekatan Manajemen

124

201-1

Distribusi Perolehan Ekonomi

124

Kehadiran Pasar
GRI 103:
Pendekatan Manajemen
2016

GRI 202:
Kehadiran Pasar 2016

103-1

Penjelasan Topik Material dan Batasannya

48

103-2

Pendekatan Manajemen dan Komponennya

113

103-3

Evaluasi Pendekatan Manajemen

113

202-1

Perbandingan Standar Minimum Gaji Pegawai Baru
Dibandingkan Standar Upah Minimum Regional

113

Dampak Ekonomi Tidak Langsung
GRI 103:
Pendekatan Manajemen
2016

GRI 203:
Dampak Ekonomi Tidak
Langsung 2016

103-1

Penjelasan Topik Material dan Batasannya

48

103-2

Pendekatan Manajemen dan Komponennya

134

103-3

Evaluasi Pendekatan Manajemen

134

203-1

Investasi Infrastruktur dan Layanan Jasa

134

147

GRI - Standar

Disclosure
Disclosure

Halaman

Judul

Green Funding / Green Lending
GRI Disclosure Financial
Specific 2016

148

103-1

Penjelasan Topik Material dan Batasannya

48

103-2

Pendekatan Manajemen dan Komponennya

39, 92-123

103-3

Evaluasi Pendekatan Manajemen

39, 92-123

FS1

Kebijakan Khusus Penerapan Aspek Lingkungan dan
Sosial dalam Kegiatan Usaha

FS2

Prosedur Penilaian Risiko Lingkungan dan Sosial
dalam Kegiatan Usaha

FS4

Proses Peningkatan Kompetensi Karyawan untuk
Menerapkan Aturan/Perundangan Terkait Sosial dan
Lingkungan yang Berlaku

39, 109

FS6

Persentase Portofolio Bisnis Dibagi Menurut Wilayah,
Ukuran (Misal: Micro/Sme/Besar) dan Sektor

120

FS9

Cakupan dan Frekuensi Audit untuk Menilai
Pelaksanaan Kebijakan Lingkungan dan Sosial serta
Prosedur Penilaian Risiko

FS15

Kebijakan dalam Memastikan Adilnya Produk dan
Jasa Layanan yang Diluncurkan

FS16

Inisiatif untuk Mengadakan dan Mendukung Kegiatan
Literasi Keuangan atau Pembiayaan Khusus

39, 92
93, 122, 123

122-123

94
97, 120

Anti Korupsi
GRI 103:
Pendekatan Manajemen
2016

GRI 205:
Anti Korupsi 2016

103-1

Penjelasan Topik Material dan Batasannya

48

103-2

Pendekatan Manajemen dan Komponennya

83

103-3

Evaluasi Pendekatan Manajemen

83

205-2

Komunikasi dan Pelatihan Anti Korupsi

83

205-3

Kasus Korupsi dan Penindakan Kasus Korupsi

83

DAMPAK LINGKUNGAN
Energi
GRI 103:
Pendekatan Manajemen
2016

GRI 302: Energi 2016

103-1

Penjelasan Topik Material dan Batasannya

48

103-2

Pendekatan Manajemen dan Komponennya

143

103-3

Evaluasi Pendekatan Manajemen

143

302-1

Konsumsi Energi Organisasi

143

302-3

Intensitas Energi

143

302-4

Pengurangan Konsumsi Energi

143

GRI - Standar

Disclosure
Disclosure

Halaman

Judul

Emisi
GRI 103:
Pendekatan Manajemen
2016

GRI 305: Emisi 2016

103-1

Penjelasan Topik Material dan Batasannya

48

103-2

Pendekatan Manajemen dan Komponennya

143

103-3

Evaluasi Pendekatan Manajemen

143

305-1

Jumlah Emisi Gas Rumah Kaca (GRK/CO2) Langsung

143

305-2

Emisi Gas Rumah Kaca/GRK tak Langsung

143

305-3

Emisi GRK tak Langsung Lainnya

143

Kepatuhan Lingkungan
GRI 103:
Pendekatan Manajemen
2016

GRI 307:
Kepatuhan Lingkungan
2016

103-1

Penjelasan Topik Material dan Batasannya

48

103-2

Pendekatan Manajemen dan Komponennya

144

103-3

Evaluasi Pendekatan Manajemen

144

307-1

Jumlah Insiden Ketidakpatuhan terhadap Peraturan/
Undang-Undang di Bidang Lingkungan

144

149

DAMPAK SOSIAL
Kepegawaian
GRI 103:
Pendekatan Manajemen
2016

GRI 401:
Kepegawaian 2016

103-1

Penjelasan Topik Material dan Batasannya

48

103-2

Pendekatan Manajemen dan Komponennya

107-108

103-3

Evaluasi Pendekatan Manajemen

107-108

401-1

Perekrutan Karyawan Baru dan Pergantian (Turnover)
Karyawan

107-108

Pelatihan dan Pendidikan
GRI 103:
Pendekatan Manajemen
2016

GRI 404:
Pelatihan dan Pendidikan
2016

103-1

Penjelasan Topik Material dan Batasannya

48

103-2

Pendekatan Manajemen dan Komponennya

109-110

103-3

Evaluasi Pendekatan Manajemen

109-110

404-1

Rata-Rata Jam Pelatihan Karyawan Menurut Gender
dan Jenjang Jabatan

109

404-2

Program Peningkatan Kompetensi Karyawan dan
Program Pra Jabatan

110

404-3

Persentase Karyawan yang Mendapatkan Penilaian
Kerja dan Penyesuaianjenjang Karir Secara Reguler,
Menurut Jabatan dan Gender

110

GRI - Standar

Disclosure
Disclosure

Halaman

Judul

Keanekaragaman dan Kesempatan Setara
GRI 103:
Pendekatan Manajemen
2016

GRI 405:
Keanekaragaman dan
Kesempatan Setara 2016

103-1

Penjelasan Topik Material dan Batasannya

48

103-2

Pendekatan Manajemen dan Komponennya

103-104

103-3

Evaluasi Pendekatan Manajemen

103-104

405-1

Keanekaragaman Badan Tata Kelola dan Karyawan

103-104

Non-Diskriminasi
GRI 103:
Pendekatan Manajemen
2016

GRI 406:
Non-Diskriminasi 2016

103-1

Penjelasan Topik Material dan Batasannya

48

103-2

Pendekatan Manajemen dan Komponennya

102

103-3

Evaluasi Pendekatan Manajemen

102

406-1

Jumlah Insiden Kasus Diskriminasi dan Tindakan
Koreksi yang Dilakukan

102

Kebebasan Berserikat dan Perjanjian Kerja Bersama

150

GRI 103:
Pendekatan Manajemen
2016

103-1

Penjelasan Topik Material dan Batasannya

48

103-2

Pendekatan Manajemen dan Komponennya

104

103-3

Evaluasi Pendekatan Manajemen

104

Risiko Kebebasan Berpendapat di Perusahaan
Maupun Pemasok dan Perjanjian Kerja Bersama

104

GRI 407:
407-1
Kebebasan Berserikat dan
Perjanjian Kerja Bersama
2016

Masyarakat Lokal
GRI 103:
Pendekatan Manajemen
2016

GRI 413:
Masyarakat Lokal 2016

GRI Disclosure
Financial Specific 2016

103-1

Penjelasan Topik Material dan Batasannya

48

103-2

Pendekatan Manajemen dan Komponennya

95-96, 132-134

103-3

Evaluasi Pendekatan Manajemen

95-96, 132-134

413-1

Operasi dengan Keterlibatan Masyarakat Lokal,
Penilaian Dampak dan Program Pengembangan
Komunitas

95, 132-134

413-2

Kegiatan Operasional yang Berdampak Positif
maupun Berpotensi Berdampak Negatif Terhadap
Kehidupan Masyarakat Sekitar

95, 132-134

FS13

Poin Akses Di Wilayah Rendah-Populasi atau Secara
Ekonomi yang tidak Ditanggung Berdasarkan Tipe

96

FS14

Akses Jasa Keuangan untuk Golongan Marginal dan
Tertinggal

96

GRI - Standar

Disclosure
Disclosure

Halaman

Judul

Kontribusi Politik
GRI 103:
Pendekatan Manajemen
2016

GRI 415:
Kontribusi Politik 2016

103-1

Penjelasan Topik Material dan Batasannya

48

103-2

Pendekatan Manajemen dan Komponennya

125

103-3

Evaluasi Pendekatan Manajemen

125

415-1

Kontribusi Politik

125

Pemasaran dan Pelabelan Produk
GRI 103:
Pendekatan Manajemen
2016

103-1

Penjelasan Topik Material dan Batasannya

48

103-2

Pendekatan Manajemen dan Komponennya

95, 98

103-3

Evaluasi Pendekatan Manajemen

95, 98

GRI 417:
417-1
Pemasaran dan Pelabelan
Produk 2016
417-2
417-3

Kewajiban Pencantuman Informasi dan Label Produk

95

Jumlah Insiden Ketidaksesuaian dengan Informasi
dan Label Produk Dimaksud

98

Jumlah Insiden Ketidaksesuaian dengan Keterangan
dari Komunikasi Pemasaran

98

151

Kerahasiaan Nasabah/ Pelanggan
GRI 103:
Pendekatan Manajemen
2016

GRI 418:
Kerahasiaan Nasabah/
Pelanggan 2016

103-1

Penjelasan Topik Material dan Batasannya

48

103-2

Pendekatan Manajemen dan Komponennya

98

103-3

Evaluasi Pendekatan Manajemen

98

Jumlah Laporan Keluhan Nasabah/ Pelanggan
Berkaitan dengan Kebocoran Kerahasiaan Pelanggan
dan Hilangnya Data Nasabah/ Pelanggan

98

418-1

Kepatuhan Terhadap Aspek Ekonomi dan Sosial
GRI 103:
Pendekatan Manajemen
2016

103-1

Penjelasan Topik Material dan Batasannya

48

103-2

Pendekatan Manajemen dan Komponennya

94

103-3

Evaluasi Pendekatan Manajemen

94

Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan dan
Perundangan di Bidang Ekonomi maupun Sosial

94

GRI 419:
Kepatuhan Terhadap
419-1
Aspek Ekonomi dan Sosial
2016

tautan sdg’s
dalam standar gri
Sdg’s

1.

NO POVERTY

Tema Bisnis

ZERO HUNGER

Halaman

Ketersediaan produk
dan jasa bagi kalangan
berpendapatan rendah

GRI 203: Dampak Ekonomi
Tidak Langsung

203-1

134

Pembangunan ekonomi
di wilayah kemiskinan
tertinggi

GRI 203: Dampak Ekonomi
Tidak Langsung

203-1

134

GRI 401: Kepegawaian

401-1

107-108

GRI 202: Keberadaan Pasar

202-1

113

Pembangunan ekonomi
di wilayah kemiskinan
tertinggi

GRI 203: Dampak Ekonomi
Tidak Langsung

203-1

134

Kualitas Udara

GRI 305: Emisi

305-1

143

305-2

143

305-3

143

GRI 307: Kepatuhan
Lingkungan

307-1

144

GRI 404: Pelatihan dan
Pendidikan

404-1

109

404-2

110

404-3

110

203-1

134

Tidak ada kemiskinan
dalam bentuk apapun
Pendapatan, gaji dan
di seluruh penjuru
tunjangan
dunia

2.

Relevansi Gri Standar

Tidak ada lagi
kelaparan, mencapai
ketahanan pangan,
perbaikan nutrisi,
serta mendorong
budidaya pertanian
yang berkelanjutan

152
3.

GOOD HEALTH AND
WELL BEING

Menjamin kehidupan
yang sehat serta
mendorong
kesejahteraan
hidup untuk seluruh
masyarakat di segala
umur

4.

Kepatuhan pada
peraturan perundangan

QUALITY EDUCATION Pelatihan dan Pendidikan
Karyawan

Menjamin
pemerataan
pendidikan yang
berkualitas dan
meningkatkan
kesempatan belajar
untuk semua orang

Pemberian beasiswa

GRI 203: Dampak Ekonomi
Tidak Langsung

Sdg’s

5.

GENDER EQUALITY

Tema Bisnis
Remunerasi yang setara
bagi pria dan wanita

Relevansi Gri Standar

Halaman

GRI 406: Non-Diskriminasi

406-1

102

GRI 202: Keberadaan Pasar

202-1

113

N.A

N.A

N.A

Mencapai kesetaraan
gender dan
memberdayakan
kaum ibu dan
perempuan

6.

CLEAN WATER AND
SANITATION

N.A
Menjamin
ketersediaan air
bersih dan sanitasi
yang berkelanjutan
untuk semua orang

7.

AFFORDABLE AND
CLEAN ENERGY

Menjamin
akses terhadap
sumber energi
yang terjangkau,
terpercaya,
berkelanjutan dan
modern untuk semua
orang

153
Efisiensi energi

GRI 302: Energi

302-1

143

302-3

143

302-4

143

Sdg’s

8.

Tema Bisnis

Halaman

DECENT WORK AND Merubah produktivitas
ECONOMIC GROWTH dari berbagai organisasi,
sektor, atau seluruh
perekonomian

GRI 203: Dampak Ekonomi
Tidak Langsung

203-1

134

Keberagaman dan
kesetaraan kesempatan

GRI 406: Non-Diskriminasi

406-1

102

Pendapatan, gaji dan
tunjangan

GRI 401: Kepegawaian

404-1

109

404-2

110

Kinerja ekonomi

GRI 203: Dampak Ekonomi
Tidak Langsung

203-1

134

Kebebasan berserikat dan GRI 102: Disclosure Umum
perundingan kolektif

102-41

104

Dampak tidak langsung
terhadap penciptaan
lapangan kerja

GRI 203: Dampak Ekonomi
Tidak Langsung

203-1

134

Pekerjaan yang didukung
rantai pasokan

GRI 102: Disclosure Umum
2016 – rantai pasokan

102-9

64

Hubungan pekerja

GRI 102: Disclosure Umum
– Perjanjian perundingan
kolektif

102-41

104

Ketenagakerjaan muda

GRI 102: Disclosure Umum – 102-8
Informasi mengenai

102

Kepatuhan pada
peraturan perundangan

GRI 417: Komunikasi
Marketing

417-3

98

GRI 419 : Kepatuhan

419-1

94

GRI 203: Dampak Ekonomi
Tidak Langsung

203-1

134

Mendukung
perkembangan
ekonomi yang
berkelanjutan,
lapangan kerja yang
produktif serta
pekerjaan yang layak
untuk semua orang

154

9.

Relevansi Gri Standar

INNOVATION AND
INFRASTRUCTURE

Membangun
infrastruktur
yang berkualitas,
mendorong
peningkatan industri
yang berkelanjutan
serta mendorong
inovasi

Investasi infrastruktur

Sdg’s

10.

REDUCED
INEQUALITIES

Tema Bisnis
Pengembangan ekonomi
di daerah miskin

Relevansi Gri Standar
Financial Spesific Disclosure

Halaman

FS1

39, 92

FS2

93, 122, 123

FS6

120

FS16

97, 120

203-1

134

Mengurangi
kesenjangan di
dalam dan antar
negara

11.

SUSTAINAINABLE
CITIES AND
COMMUNITIES

Investasi infrastruktur

GRI 203: Dampak Ekonomi
Tidak Langsung

Membangun
kota-kota serta
pemukiman yang
berkualitas, aman
dan bekelanjutan

12.

RESPONSIBLE
CONSUMPTION
AND PRODUCTION

155
Informasi dan pelabelan
produk dan jasa

GRI 417: Komunikasi
Marketing

Menjamin pola
produksi dan
konsumsi yang
berkelanjutan

13.

CLIMATE ACTION

Bertindak cepat
untuk memerangi
perubahan iklim dan
dampaknya.

Efisiensi energi

Emisi

GRI 302: Energi

GRI 305: Emisi

417-1

95

417-2

98

417-3

98

302-1

143

302-3

143

302-4

143

305-1

143

305-3

143

Sdg’s

14.

Life on Land

Melindungi,
mengembalikan,
dan meningkatkan
keberlangsungan
pemakaian
ekosistem darat,
mengelola
hutan secara
berkelanjutan,
mengurangi tanah
tandus serta tukar
guling tanah

156

16.

Relevansi Gri Standar

Halaman

LIFE BELOW WATER

Melestarikan
dan mengelola
keberlanjutan
samudera, laut
dan sumber daya
kelautan untuk
pembangunan
berkelanjutan.

15.

Tema Bisnis

PEACE AND
JUSTICE

N.A

N.A

N.A

N.A

Pembiayaan Ramah
Lingkungan

Financial Spesific Disclosure

FS1

39, 92

FS2

93, 122, 123

FS4

39, 109

FS9

122-123

Kepatuhan terhadap
peraturan dan undangundang

GRI 307: Kepatuhan
Lingkungan

307-1

144

Anti korupsi

GRI 205: Anti- Korupsi

205-2

83

205-3

83

Kepatuhan terhadap
peraturan dan undangundang
Mendorong
Perilaku yang etis
masyarakat yang
damai dan inklusif
untuk pembangunan
berkelanjutan,
Pengambilan keputusan
menyediakan
yang inklusif
akses keadilan
bagi semua orang,
serta membangun
institusi yang
efektif, akuntabel,
dan inklusif di
seluruh tingkatan

GRI 102: Disclosure Umum
102-16
– Nilai, Prinsip, Standar dan
Norma Perilaku

4

GRI 102: Disclosure Umum
102-16
– Nilai, Prinsip, Standar dan
Norma Perilaku

4

GRI 102: Disclosure Umum
– Tata kelola, keterlibatan
pemangku kepentingan,
perjanjian perundingan
kolektif

102-18, 102-40,
102-41, 102-42,
102-43, 102-44

71, 87-88,
104

Sdg’s

17.

Tema Bisnis

PARTNERSHIPS FOR Inisiatif eksternal
THE GOALS

Relevansi Gri Standar
GRI 102: Disclosure Umum – 102-12
Inisiatif eksternal

Halaman
85

Memperkuat
perangkatperangkat
implementasi
(means of
implementation)
dan merevitalisasi
kemitraan global
untuk pembangunan
berkelanjutan

157

daftar indeks referensi
peraturan ojk 51
No

Laporan Keberlanjutan BTPN Syariah Memuat Informasi Mengenai:

1.

Penjelasan Strategi Keberlanjutan

2.

Ikhtisar Kinerja Aspek Keberlanjutan
a.

c.

158

3.

4

51

Aspek Ekonomi
1) Kuantitas produksi atau jasa yang dijual;

b.

Halaman

34, 44

2) Pendapatan atau penjualan;

6

3) Laba atau rugi bersih;

6

4) Produk ramah lingkungan; dan

7

5) Pelibatan pihak lokal yang berkaitan dengan proses bisnis keuangan berkelanjutan.

6

Aspek Lingkungan Hidup
1) Penggunaan energi (antara lain listrik dan air);

108

2) Pengurangan emisi yang dihasilkan;

109

3) Pengurangan limbah dan efluen;

n.a

4) Pelestarian keanekaragaman hayati.

n.a

Uraian mengenai dampak positif dan negatif dari penerapan Keuangan Berkelanjutan
bagi masyarakat dan lingkungan

50-51,
77-79, 84-93
107

Profil Singkat
a.

Visi, Misi, dan Nilai Keberlanjutan

4-5

b.

Nama, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, alamat surat elektronik (e-mail), dan
situs web LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik, serta kantor cabang dan/atau kantor
perwakilan

34

c.

Skala Usaha
1) Total Aset atau Kapitalisasi Aset, dan Total Kewajiban

44

2) Jumlah Karyawan

44

3) Persentase Kepemilikan Saham

34

4) Wilayah Operasional.

34

d.

Penjelasan singkat mengenai produk, layanan, dan kegiatan usaha yang dijalankan;

e.

Keanggotaan pada asosiasi;

f.

Perubahan signifikan, antara lain terkait dengan penutupan atau pembukaan cabang,
dan struktur kepemilikan.

34, 38-41
35, 60
n.a

Penjelasan Direksi memuat:
a.

Kebijakan untuk merespons tantangan dalam pemenuhan strategi keberlanjutan,
paling sedikit meliputi:
1) Penjelasan nilai keberlanjutan bagi perusahaan;

b.

13-14,18
18

2) Penjelasan respons perusahaan terhadap isu terkait penerapan keuangan
berkelanjutan;

18-19

3) Penjelasan komitmen pimpinan LJK, emiten, dan perusahaan publik dalam
pencapaian penerapan keuangan berkelanjutan;

19-20

4) Pencapaian kinerja penerapan keuangan berkelanjutan; dan

18

5) Tantangan pencapaian kinerja penerapan keuangan berkelanjutan.

25

Penerapan Keuangan Berkelanjutan, paling sedikit meliputi:

No

Laporan Keberlanjutan BTPN Syariah Memuat Informasi Mengenai:

c.

5.

1) Pencapaian kinerja penerapan keuangan berkelanjutan (ekonomi, sosial, dan
lingkungan hidup) dibandingkan dengan target; dan

19-20

2) Penjelasan prestasi dan tantangan termasuk peristiwa penting selama periode
pelaporan (bagi LJK yang diwajibkan membuat rencana aksi keuangan
berkelanjutan).

8-10

Strategi pencapaian target, paling sedikit meliputi:
1) Pengelolaan risiko atas penerapan keuangan berkelanjutan terkait aspek ekonomi,
sosial, dan lingkungan hidup;

22, 59

2) Pemanfaatan peluang dan prospek usaha; dan

20-21

3) Penjelasan situasi eksternal ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup yang berpotensi
mempengaruhi keberlanjutan LJK, emiten, dan perusahaan publik.

14-74

Tata kelola keberlanjutan memuat:
a.

Uraian mengenai tugas bagi Direksi dan Dewan Komisaris, pegawai, pejabat dan/atau
unit kerja yang menjadi penanggung jawab penerapan Keuangan Berkelanjutan.

55, 56

b.

Penjelasan mengenai pengembangan kompetensi yang dilaksanakan terhadap
anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai, pejabat dan/atau unit kerja yang
menjadi penanggung jawab penerapan Keuangan Berkelanjutan.

55, 56

c.

Penjelasan mengenai prosedur LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam
mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko atas penerapan
Keuangan Berkelanjutan terkait aspek ekonomi, sosial, dan Lingkungan Hidup,
termasuk peran Direksi dan Dewan Komisaris dalam mengelola, melakukan telaah
berkala, dan meninjau efektivitas proses manajemen risiko LJK, Emiten, dan
Perusahaan Publik.

d.

Penjelasan mengenai pemangku kepentingan yang meliputi:
1) Keterlibatan pemangku kepentingan berdasarkan hasil penilaian (assessment
manajemen, RUPS, surat keputusan atau lainnya; dan
2) Pendekatan yang digunakan LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam melibatkan
pemangku kepentingan dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan, antara lain
dalam bentuk dialog, survei, dan seminar.

e.
6.

Halaman

Permasalahan yang dihadapi, perkembangan, dan pengaruh terhadap penerapan
Keuangan Berkelanjutan.

59

159

61
61-62

51

Perjanjian Perundingan Kolektif
a.

Penjelasan mengenai kegiatan membangun budaya keberlanjutan di internal LJK,
Emiten, dan Perusahaan Publik.

b.

Uraian mengenai kinerja ekonomi dalam 3 (tiga) tahun terakhir meliputi:

c.

65

1) Perbandingan target dan kinerja produksi, portofolio, target pembiayaan, atau
investasi, pendapatan dan laba rugi dalam hal Laporan Keberlanjutan disusun
secara terpisah dengan Laporan Tahunan; dan

76

2) Perbandingan target dan kinerja portofolio, target pembiayaan, atau investasi
pada instrumen keuangan atau proyek yang sejalan dengan penerapan Keuangan
Berkelanjutan.

76

Kinerja sosial dalam 3 (tiga) tahun terakhir:
1) Komitmen LJK, Emiten, atau Perusahaan Publik untuk memberikan layanan atas
produk dan/atau jasa yang setara kepada konsumen.

92-96

No

Laporan Keberlanjutan BTPN Syariah Memuat Informasi Mengenai:

Halaman

2) Ketenagakerjaan, paling sedikit memuat:
a. Pernyataan kesetaraan kesempatan bekerja dan ada atau tidaknya tenaga
kerja paksa dan tenaga kerja anak;
b. Persentase remunerasi pegawai tetap di tingkat terendah terhadap upah
minimum regional;

102
112-113

c. Lingkungan bekerja yang layak dan aman; dan

104-106

d. Pelatihan dan pengembangan kemampuan pegawai.

109-112

3) Masyarakat, paling sedikit memuat:
a. Informasi kegiatan atau wilayah operasional yang menghasilkan dampak positif
dan dampak negatif terhadap masyarakat sekitar termasuk literasi dan inklusi
keuangan;
b. Mekanisme pengaduan masyarakat serta jumlah pengaduan masyarakat yang
diterima dan ditindaklanjuti; dan
c. TJSL yang dapat dikaitkan dengan dukungan pada tujuan pembangunan
berkelanjutan meliputi jenis dan capaian kegiatan program pemberdayaan
masyarakat
d.

160

95-97, 132134
132-134
95-97, 132134

Kinerja Lingkungan Hidup bagi LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik, paling sedikit
memuat:
1) Biaya Lingkungan Hidup yang Dikeluarkan;

N.A

2) Uraian Mengenai Penggunaan Material yang Ramah Lingkungan, Misalnya
Penggunaan Jenis Material Daur Ulang; dan

144

3) Uraian Mengenai Penggunaan Energi, Paling Sedikit Memuat:

e.

a. Jumlah dan intensitas energi yang digunakan; dan

143

b. Upaya dan pencapaian efisiensi energi yang dilakukan termasuk penggunaan
sumber energi terbarukan;

142

Tanggung jawab pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan
1) Inovasi dan pengembangan Produk dan/atau Jasa

92-95

2) Jumlah dan persentase produk dan jasa yang sudah dievaluasi keamanannya bagi
pelanggan

92-95

3) Dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari Produk dan/atau Jasa
dan proses distribusi, serta mitigasi yang dilakukan untuk menanggulangi dampak
negatif

92-99

4) Jumlah produk yang ditarik kembali dan alasannya

98-99

5) Survei kepuasan pelanggan
7.

Verifikasi tertulis dari pihak independen, jika ada.

N.A

lembar umpan balik
Kami mohon kesediaan para pemangku kepentingan untuk memberikan umpan balik setelah membaca
Laporan Keberlanjutan ini dengan mengirim email atau mengirim formulir ini melalui fax/pos.
Profil Anda
Nama		
:
Institusi/Perusahaan :
Telp/Hp		
:

Golongan pemangku kepentingan
(beri tanda silang yang sesuai):
• Pemerintah
• Industri
• Lembaga Pendidikan
• Masyarakat
• Media
• LSM
• Perusahaan
• Lain-lain, mohon sebutkan…

4. Laporan ini menarik:
a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Netral
d. Tidak setuju
e. Sangat tidak setuju
5. Laporan ini meningkatkan kepercayaan Anda
terhadap keberlanjutan BTPN Syariah:
a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Netral
d. Tidak setuju
e. Sangat tidak setuju
Mohon untuk memberikan saran Anda atas laporan
ini:

161

Mohon pilih jawaban yang paling sesuai:
1. Laporan ini bermanfaat bagi Anda:
a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Netral
d. Tidak setuju
e. Sangat tidak setuju
2. Laporan ini sudah menggambarkan kinerja
BTPN Syariah dalam pembangunan berkelanjutan:
a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Netral
d. Tidak setuju
e. Sangat tidak setuju
3. Laporan ini mudah dimengerti:
a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Netral
d. Tidak setuju
e. Sangat tidak setuju

Terima kasih atas partisipasi Anda, mohon lembar
ini agar dikirimkan ke alamat berikut:
Daya & Communication Division
PT Bank BTPN Syariah Tbk
Menara BTPN Lantai 12, CBD Mega Kuningan
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kav 5.5-5.6
Jakarta Selatan – 12950 - Indonesia
Tel.
: (62-21) 292 72 096
Fax.
: (62-21) 292 72 096
Website : www.btpnsyariah.com
Email : corsec@btpnsyariah.com
corporatecommunications@btpnsyariah.com

162

laporan keberlanjutan 2019
PT Bank BTPN Syariah Tbk
Menara BTPN Lantai 12, CBD Mega Kuningan
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kav 5.5-5.6
Jakarta Selatan – 12950 - Indonesia
Tel.

: (62-21) 292 72 096

Fax.

: (62-21) 292 72 096

Website : www.btpnsyariah.com
Email

: corsec@btpnsyariah.com

corporatecommunications@btpnsyariah.com

