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Pembiayaan Tumbuh 20%
Jakarta, 23 April 2019 – PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk (BTPN Syariah)
konsisten mencatatkan kinerja dan pertumbuhan yang positif. Di kuartal I 2019 Bank
membukukan pertumbuhan penyaluran pembiayaan sebesar 20%, menjadi 7,51 triliun
dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya senilai Rp 6,24 triliun. Pertumbuhan ini
tetap diiringi dengan prinsip kehati-hatian yang tercermin pada tingkat rasio pembiayaan
bermasalah (Non Performing Financing/ NPF) sebesar 1,38%.
“Kami menjalankan fungsi intermediasi dengan sehat dan seimbang. Alhamdulillah, pembiayaan
tumbuh dengan baik, dan rasio pembiayaan bermasalah masih terjaga. Ini mencerminkan bahwa
nasabah kami telah memiliki sikap disiplin yang tinggi”, kata Ratih Rachmawaty, Direktur Utama
BTPN Syariah.
Fokus dan konsisten melayani masyarakat prasejahtera produktif sejak 2010 (masih sebagai Unit
Usaha Syariah BTPN), saat ini, BTPN Syariah melayani 3,5 juta nasabah aktif, 100% adalah
perempuan keluarga prasejahtera produktif. Tidak hanya membuka akses keuangan, BTPN
Syariah juga memperkuat perannya dalam memberdayakan dan meningkatkan kualitas hidup
mereka dengan berbagai program pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan.
“Membuat nasabah memiliki perilaku unggul yaitu berani berusaha, disiplin, kerja keras dan
solidaritas, adalah tujuan utama kami. Dengan perilaku tersebut, mereka akan mudah gapai
mimpi mereka dengan cara yang tepat. Jadi kunci keberhasilan juga ada di diri mereka”, tambah
Ratih.
Hingga periode ini, total aset BTPN Syariah tumbuh 32% menjadi 12,54 triliun dari 9,49 triliun
(year on year). Dana Pihak Ketiga mencapai 7,82 triliun tumbuh 17% dari 6,70 triliun (year on
year). Rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) berada di posisi 39,4% Laba bersih
setelah pajak (NPAT) mencapai Rp 288 miliar, tumbuh 36.0%.
***

Tentang BTPN Syariah
BTPN Syariah sampai saat ini menjadi satu-satunya bank di Indonesia yang memfokuskan diri
melayani keluarga prasejahtera produktif, yang biasa disebut 'unbankable'. Melayani segmen
tersebut adalah tantangan sekaligus peluang. Karenanya, BTPN Syariah senantiasa membangun
produk dan layanan yang paling tepat sesuai kebutuhan mereka.
Dengan hanya memiliki 25 cabang di seluruh Indonesia, 41 Kantor Fungsional Operasional, namun
bank memiliki hampir 12.000 karyawan yang melayani langsung ke sentra sentra nasabah di
hampir 70% total kecamatan di Indonesia. Pola jemput bola ini bertujuan untuk mengajarkan 4
perilaku unggul nasabah yaitu Berani Berusaha, Disiplin, Kerja Keras, dan Saling Bantu (BDKS),
yang dilakukan oleh karyawan yang sebagian besar adalah lulusan SMA yang telah dilatih dengan
tepat, sebagai Community Officer Bank.
Sebagai Bank yang juga menghimpun dana, saat ini, terdapat sekitar 20.000 nasabah sejahtera
yang menempatkan dana mereka di BTPN Syariah. Nasabah pendanaan dilayani oleh personal
banker profesional, dimana, hampir 100% dana yang ditempatkan disalurkan kepada keluarga
prasejahtera produktif yang mencapai 3,5 juta nasabah aktif (total penerima pembiayaan sejak
2010 telah mencapai lebih dari 5 juta).
Perubahan dampak sosial nasabah juga diukur setiap tahunnya, diantaranya probabilitas kembali
ke garis prasejahtera, penurunan persentase anak bersekolah, peningkatan kemampuan mencicil
pembiayaan dan menabung. Ini menunjukan program pembiayaan BTPN Syariah memberikan
dampak untuk peningkatan pendapatan keluarga prasejahtera. Metode dan alat survei yang
dipilih merupakan alat yang berlaku internasional dan memiliki kredibilitas yang baik, serta
mudah dalam pengimplementasiannya yaitu PPI (Poverty Probability Index) dari IPA (Inovative for
Poverty Action).
Keyakinan untuk 'Do Good Do Well' (berkinerja baik sekaligus memiliki dampak sosial yang nyata)
inilah, yang membuat seluruh insan di BTPN Syariah memiliki satu identitas yang sama, yaitu
#bankirpemberdaya.
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