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Saham BTPN Syariah Resmi Tercatat di Bursa Efek Indonesia
Jakarta, 8 Mei 2018 – PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk (“BTPN Syariah/Perseroan”)
resmi mencatatkan saham (listed) di Bursa Efek Indonesia hari ini. Dengan kode saham “BTPS”, melalui
Initial Public Offering (IPO), Perseroan menawarkan 770.370.000 saham baru atau 10% dari modal yang
ditempatkan dan disetor. Perseroan juga telah melepas sebanyak 0,35% dari jumlah saham yang
ditawarkan melalui IPO kepada karyawan melalui program Employee Stock Allocation (ESA).
Ditetapkan dengan harga Rp975 per saham melalui IPO, Perseroan meraih dana Rp751 miliar sebelum
dikurangi biaya emisi saham. Selama masa penawaran umum pada tanggal 27 April 2018 – 2 Mei 2018,
respon dari investor publik sangat positif dimana saham BTPN Syariah mengalami kelebihan
permintaan (oversubscribed) hingga 1.7 kali dari total saham yang ditawarkan atau senilai 1.31 miliar
lembar saham dibandingkan dari 770 juta lembar saham yang ditawarkan.
“Melalui pencatatan ini, BTPN Syariah resmi melantai di Bursa Efek Indonesia. Kami ucapkan terima
kasih kepada semua pihak yang telah mengantarkan BTPN Syariah sampai ke titik ini, terutama kepada
nasabah kami. Selanjutnya kami siap menjalankan bisnis secara lebih terbuka,” kata Direktur Utama
BTPN Syariah Ratih Rachmawaty.
Ratih menjelaskan, dana yang diperoleh pada proses ini akan digunakan untuk meningkatkan volume
pembiayaan terhadap segmen nasabah prasejahtera produktif yang telah menjadi fokus bisnis
perseroan selama tujuh tahun terakhir.
Dalam proses IPO BTPN Syariah ini, bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek (Lead
Underwriter) adalah PT Ciptadana Sekuritas Asia. “Baik institusi maupun ritel banyak yang berminat
menjadi pemegang saham. Namun sampai pada saat penutupan penawaran umum minggu lalu,
pembeli terbesarnya adalah institusi yang memiliki profil investasi jangka panjang”, tutur Ferry Tanja,
Direktur Utama PT Ciptadana Sekuritas Asia.
Memiliki visi menjadi bank syariah terbaik untuk keuangan inklusif, mengubah hidup berjuta rakyat
Indonesia, BTPN Syariah memiliki model bisnis yang fokus dan unik, yakni menyalurkan pembiayaan
tanpa agunan kepada perempuan dari keluarga prasejahtera produktif. Menyadari bahwa nasabah
prasejahtera produktif tidak hanya membutuhkan akses pembiayaan untuk meningkatkan taraf hidup,
perseroan aktif melakukan pelatihan dan pendampingan melalui Program Daya.
Dengan mengimplementasikan prinsip sosial dan bisnis secara bersamaan ini, perseroan mencatatkan
pertumbuhan yang positif selama beberapa tahun terakhir. Hingga akhir Maret 2018, total aset
mencapai Rp9,5 triliun atau tumbuh 24.1% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Dana pihak
ketiga mencapai Rp6,7 triliun atau tumbuh 18,8%.
Pembiayaan yang disalurkan mencapai Rp6,2 triliun atau tumbuh 21,9% dari periode yang sama tahun
sebelumnya. Penyaluran pembiayaan dilakukan dengan tetap menjaga kualitasnya, tercermin dari rasio
pembiayaan bermasalah atau non performing financing (NPF) di level rendah, yakni 1,67%.
***

Sekilas Tentang BTPN Syariah
BTPN Syariah merupakan anak usaha BTPN. Sejak 2011, BTPN melalui unit usaha syariah telah fokus
melayani segmen yang tidak dilayani perbankan yaitu segmen prasejahtera produktif. Tekad utamanya
adalah mewujudkan ”mimpi besar” membuka literasi keuangan kepada segmen tersebut dengan
sasaran utama perempuan, agar mereka dapat memperoleh akses layanan dan produk perbankan yang
memberi rasa aman, nyaman berdasar prinsip syariah sehingga bisa memiliki hidup yang lebih berarti.
Pada 14 Juli 2014, BTPN Syariah resmi terdaftar menjadi bank umum syariah ke-12 di Indonesia, melalui
pemisahan (spin-off) Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (UUS BTPN) dan
proses konversi PT Bank Sahabat Purba Danarta (BSPD).
Hingga saat ini, BTPN Syariah menjadi satu-satunya bank syariah di Indonesia yang fokus
mengembangkan keuangan inklusif dan memprioritaskan pelayanannya pada pemberdayaan segmen
prasejahtera produktif. Untuk itu, BTPN Syariah membangun produk dan layanannya yang didesain
paling sesuai untuk memenuhi kebutuhan segmen tersebut. Dengan cara tersebut, harapan untuk
dapat mengubah hidup berjuta rakyat Indonesia dan menjadi ”Rahmatan Lil Alamin” bagi seluruh
umat, Insya Allah dapat terwujud.
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