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Fitch Naikkan BTPN Syariah ke 'AA+(idn)'; Outlook Stabil

Fitch Ratings-Jakarta-15 February 2019:
Fitch Ratings Indonesia telah menaikkan Peringkat Nasional Jangka Panjang PT Bank Tabungan Pensiunan
Nasional Syariah's (BTPN Syariah) ke 'AA+(idn)' dari 'AA(idn)'. Rating Watch Positive yang ditetapkan pada
tanggal 19 Desember 2018 telah diselesaikan dan Outlook adalah Stabil.
Tindakan pemeringkatan menyusul selesainya penggabungan perusahaan induk BTPN Syariah, PT Bank
BTPN Tbk (BTPN, AAA(idn)/Stabil), dan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (SMBCI) pada tanggal 1
Februari 2019. Kepemilikan Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC, A/Stabil/a) di BTPN setelah
penggabungan adalah 97,3% (sebelumnya 39,9%). Kenaikan peringkat merefleksikan pandangan Fitch
bahwa peringkat BTPN Syariah, 70,0% dimiliki oleh BTPN, didasari potensi dukungan luar biasa berasal dari
entitas induk utama, SMBC, karena kepemilikannya yang bertambah pada anak perusahaan.
Peringkat nasional di kategori 'AA' menunjukkan ekspektasi akan resiko gagal bayar yang sangat rendah
relatif terhadap emiten atau surat utang lainnya di Indonesia. Resiko kredit hanya sedikit berbeda dari emitenemiten atau surat-surat utang yang mendapat peringkat tertinggi di Indonesia.
FAKTOR-FAKTOR PENGGERAK PERINGKAT
Peringkat BTPN Syariah mencerminkan ekspektasi Fitch akan probabilitas yang kuat dari dukungan luar biasa
dari induknya, BTPN dan induk utama SMBC, jika diperlukan. Fitch meyakini bahwa fokus BTPN Syariah
pada pinjaman syariah mikro untuk melengkapi bisnis mikro dan mendukung segmen mass market BTPN.
Pandangan kami terkait dukungan juga ditunjukkan nama brand yang sama dengan BTPN Syariah,
penyelarasan operasional di beberapa bidang seperti manajemen risiko dan TI, dan penunjukkan manajemen
senior. Dalam pandangan Fitch, BTPN memiliki kendali dan komitmen yang kuat terhadap entitas anaknya
untuk memberikan dukungan untuk menjaga permodalan dan pendanaan BTPN Syariah.
SENSITIVITAS PERINGKAT
Apabila terdapat penurunan signifikan dalam hal kepemilikan atau melemahnya dukungan dari entitas induk,
BTPN dan induk utama SMBC, dapat memberikan tekanan pada peringkat BTPN Syariah, termasuk
kemungkinan penurunan peringkat beberapa notch. Namun, Fitch melihat bahwa kemungkinan hal tersebut
kecil untuk terjadi di periode mendatang, mengingat peran yang penting dalam memperluas bisnis BTPN di
industri perbankan syariah mikro di Indonesia.
Penurunan profil keuangan tidak dapat berdampak pada Peringkat Nasional BTPN Syariah karena peringkat
perusahaan didorong oleh ekspektasi dukungan institusional, kecuali apabila faktor- faktor pendukung juga
turut melemah.
Kenaikkan peringkat dapat muncul jika Fitch meyakini BTPN Syariah sebagai entitas anak inti BTPN. Hal ini
dapat terjadi apabila Peringkat Nasional Jangka Panjang BTPN Syariah dan Peringkat Nasional Jangka
Panjang BTPN sama yang disebabkan oleh menguatnya peran BTPN Syariah terhadap bisnis BTPN.
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Media Relations: Leslie Tan, Singapore, Tel: +65 6796 7234, Email: leslie.tan@thefitchgroup.com
Catatan: Peringkat Nasional Fitch menggambarkan ukuran relatif atas kredibilitas entitas yang diperingkat di
negara-negara yang memiliki peringkat sovereign relatif rendah dan ada kebutuhan untuk dilakukan
pemeringkatan dimaksud. Peringkat terbaik di suatu negara adalah 'AAA' dan peringkat lainnya
menggambarkan tingkat risiko relatif terhadap peringkat 'AAA'. Peringkat nasional dirancang untuk digunakan
oleh sebagian besar investor lokal di pasar lokal dan diidentifikasi dengan menggunakan tambahan tanda
sesuai dengan negara masing-masing. Sebagai contoh 'AAA(idn)' untuk Peringkat Nasional di Indonesia.
Karenanya, peringkat ini tidak dapat dibandingkan secara internasional.
Relasi Media: Peter Hoflich, Singapore, Tel: +65 6796 7229, Email: peter.hoflich@thefitchgroup.com, Leslie
Tan, Singapore, Tel: +65 6796 7234, Email: leslie.tan@thefitchgroup.com
Informasi tambahan tersedia di www.fitchratings.com
Applicable Criteria
Bank Rating Criteria (pub. 12 Oct 2018)
National Scale Ratings Criteria (pub. 18 Jul 2018)
Additional Disclosures
Solicitation Status
Endorsement Policy
Peringkat kredit diterbitkan oleh anak perusahaan lembaga pemeringkat Fitch Ratings, Inc., yang merupakan
entitas yang terdaftar di the U.S. Securities and Exchange Commission sebagai organisasi pemeringkat
statistik yang diakui secara nasional (Nationally Recognized Statistical Rating Organization ("NRSRO")). Akan
tetapi, anak perusahaan pemeringkat kredit ini tidak terdaftar dalam Butir 3 Form NRSRO (lihat
https://www.fitchratings.com/site/regulatory), sehingga tidak berwenang untuk menerbitkan peringkat-peringkat
kredit atas nama NRSRO.

SOLICITATION STATUS
The ratings above were solicited and assigned or maintained at the request of the rated entity/issuer or a
related third party. Any exceptions follow below.

Endorsement Policy
Fitch's approach to ratings endorsement so that ratings produced outside the EU may be used by regulated
entities within the EU for regulatory purposes, pursuant to the terms of the EU Regulation with respect to credit
rating agencies, can be found on the EU Regulatory Disclosures page. The endorsement status of all
International ratings is provided within the entity summary page for each rated entity and in the transaction
detail pages for all structured finance transactions on the Fitch website. These disclosures are updated on a
daily basis.
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Fitch Updates Terms of Use & Privacy Policy
We have updated our Terms of Use and Privacy Policies which cover all of Fitch Group's websites. Learn more.
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