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BAB II 

GAMBARAN UMUM PT BANK TABUNGAN NEGARA 

2.1. Sejarah Perusahaan PT.Bank Tabungan Negara 

Bank BTN adalah Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang 

berbentuk perseroan terbatas dan bergerak di bidang jasa keuangan 

perbankan. Cikal bakal Bank BTN dimulai dengan didirikannya 

POSTPAARBANK di Batavia pada tahun 1897, pada masa pemerintah 

Belanda. Pada 1 April 1942 POSTPAARBANK diambil alih pemerintah 

Jepang dan diganti namanya menjadi Tyokin Kyoku. Setelah kemerdekaan 

diproklamasikan, maka Tyokin Kyoku diambil alih oleh pemerintah Indonesia, 

dan namanya diubah menjadi Kantor Tabungan Pos RI. Usai dikukuhkannya, 

Bank Tabungan Pos RI ini sebagai satu-satunya lembaga tabungan di 

Indonesia. Pada tanggal 9 Februari 1950 pemerintah mengganti namanya 

dengan nama Bank Tabungan Pos. Tanggal 9 Februari 1950 ditetapkan 

sebagai hari dan tanggal Bank BTN.  

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 4 

tahun 1963 Lembaran Negara Republik Indonesia No. 62 tahun 1963 tanggal 

22 Juni 1963, maka resmi sudah nama Bank Tabungan Pos diganti namanya 

menjadi Bank Tabungan Negara. Dalam periode ini posisi Bank BTN telah 

berkembang dari sebuah unit menjadi induk yang berdiri sendiri. Kemudian 

sejarah Bank BTN mulai diukir kembali dengan ditunjuknya oleh Pemerintah 

Indonesia pada tanggal 29 Januari 1974 melalui Surat Menteri Keuangan RI 

No. B-49/MK/I/1974 sebagai wadah pembiayaan proyek perumahan untuk 
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rakyat. Sejalan dengan tugas tersebut, maka mulai 1976 mulailah realisasi 

KPR (Kredit Pemilikan Rumah) pertama kalinya oleh Bank BTN di negeri 

ini. Waktu demi waktu akhirnya terus mengantar Bank BTN sebagai satu-

satunya bank yang mempunyai konsentrasi penuh dalam pengembangan 

bisnis perumahan di Indonesia melalui dukungan KPR BTN. Sayap Bank 

BTN pun makin melebar pada tahun 1989 Bank BTN sudah mengeluarkan 

obligasi pertamanya. Pada tahun 1992 status Bank BTN ini menjadi PT. Bank 

Tabungan Negara (Persero) karena sukses Bank BTN dalam bisnis 

perumahan melalui fasilitas KPR tersebut. Status persero ini memungkinkan 

Bank BTN bergerak lebih luas lagi dengan fungsinya sebagai bank umum 

(komersial). Demi mendukung bisnis KPR tersebut, Bank BTN mulai 

mengembangkan produk-produk layanan perbankan sebagaimana layaknya 

bank umum (komersial)  

Sukses Bank BTN dalam bisnis KPR juga telah meningkatkan status 

Bank BTN sebagai bank Konvensional menjadi Bank Devisa pada tahun 

1994. Layanan bank dalam bentuk penerbitan Letter of Credit (L/C), 

pembiayaan usaha dalam bentuk Dollar, dan lain lain bisa diberikan Bank 

BTN dengan status tersebut. Dengan status baru ini tidak membuat Bank 

BTN lupa akan fungsi utamanya sebagai penyedia KPR untuk masyarakat 

menengah kebawah. Bank BTN pun makin melebar pada tahun 1989 Bank 

BTN sudah mengeluarkan obligasi pertamanya. Pada tahun 1992 status Bank 

BTN ini menjadi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) karena sukses Bank 

BTN dalam bisnis perumahan melalui fasilitas KPR tersebut. Status persero 
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ini memungkinkan Bank BTN bergerak lebih luas lagi dengan fungsinya 

sebagai bank umum (komersial). Demi mendukung bisnis KPR tersebut, 

Bank BTN mulai mengembangkan produk-produk layanan perbankan 

sebagaimana layaknya bank umum (komersial). 

Berdasarkan kajian konsultan independent, Price Water House 

Coopers, Pemerintah melalui menteri BUMN dalam surat No. 5–

544/MMBU/2002 memutuskan Bank BTN sebagai Bank umum dengan fokus 

bisnis pembiayaan perumahan tanpa subsidi. Badan Pengawas Pasar Modal 

dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) mengeluarkan pernyataan efektif 

terhadap produk investasi baru berbasis sekuritisasi. Produk itu adalah EBA 

Danareksa Sarana Multigriya Finansial I - Kredit Kepemilikan Rumah Bank 

Tabungan Negara (SMF I-KPR BTN). Di tahun yang sama juga Bank BTN 

melakukan Penawaran Umum Saham Perdana (IPO) dan listing di Bursa Efek 

Indonesia.   
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2.2. Tujuan Pendirian Unit Usaha Syariah BTN, Visi, Misi, dan Etika 

Perusahaan 

2.2.1. Tujuan Pendirian Unit Usaha Syariah BTN 

Unit usaha Syariah BTN hadir dengan dibentuknya divisi 

Syariah pada tanggal 04 November 2004 yang merupakan kantor pusat 

dari seluruh kantor-kantor cabang Syariah. Pada tanggal 14 Februari 

2005 unit usaha Syariah BTN membuka kantor cabang Syariah 

pertamanya di Jakarta. BTN Syariah berkeyakinan bahwa operasional 

perbankan yang berlandaskan prinsip bagi hasil dan pengambilan 

margin keuntungan dapat mendorong terciptanya stabilitas 

perekonomian seperti terurai dalam tujuan pembentukan BTN Syariah 

sebagai berikut : 

a. Memperluas dan menjangkau segmen masyarakat yang 

menghendaki produk perbankan Syariah 

b. Meningkatkan daya saing bank BTN dalam layanan jasa 

perbankan. 

c. Mempertahankan loyalitas nasabah bank BTN yang menghendaki 

transaksi perbankan berdasarkan prinsip Syariah.  

d. Memberikan keseimbangan dalam pemenuhan kepentingan 

segenap stakeholders serta memberikan ketentraman pada segenap 

nasabah dan pegawai. 

2.2.2. Visi dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero) adalah : 

Menjadi Bank Syariah yang terdepan di Indonesia dalam 

pembiayaan perumahan dan industri ikutannya. 

2.2.3. Misi dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero) adalah: 
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a. Menyediakan produk dan jasa yang inovatif serta layanan unggul 

yang fokus pada pembiayaan perumahan dan industri ikutannya 

b. Mengembangkan human kapital yang berkualitas dan memiliki 

integritas tinggi serta penerapan Good Corporate Governance dan 

Compliance. 

c. Meningkatkan keunggulan kompetitif melalui teknologi informasi 

terkini. 

d. Memedulikan kepentingan masyarakat dan lingkungan. 

2.2.4. Etika Perusahaan dari PT. Bank Tabungan Negara adalah 

a. Patuh dan taat pada ketentuan Syariah serta perundang – undangan 

dan peraturan yang berlaku. 

b. Melaksanakan pencatatan transaksi yang berkaitan dengan kegiatan 

BTN secara benar sebagai wujud dari sikap profesionalisme dan 

sikap amanah. 

c. Berlomba dalam kebaikan untuk memberikan yang terbaik kepada 

semua stakeholder. 

d. Menghindari dari keterlibatan dalam pengambilan keputusan dalam 

hal terdapat pertentangan kepentingan. 

e. Menjaga kerahasiaan nasabah dan BTN. 

f. Memperhitungkan dampak yang merugikan dari setiap kebijakan 

yang ditetapkan BTN terhadap keadaan ekonomi, sosial dan 

lingkungan. Tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat 

merugikan citra profesinya.  
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2.3. Struktur organisasi PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah 

Pekanbaru 

Dalam setiap organisasi, struktur organisasi mempunyai arti sangat 

penting agar pelaksanaan kegiatan maupun usahanya dapat berjalan baik dan 

lancar, dan masing-masing unsur dapat berjalan secara profesional, Struktur 

organisasi juga dapat memudahkan berkomunikasi antara sesama karyawan, 

dapat memudahkan karyawan dalam berkomunikasi serta memperlancar 

pekerjaan sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. 

Struktur organisasi PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang 

Syariah Pekanbaru, akan lebih jelas dapat dilihat pada gambar :
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GAMBAR 2.1 

Struktur organisasi PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru 

Sumber : Struktur Organisasi PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru 
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Adapun uraian tugas dari masing-masing jabatan yang ada dalam 

struktur organisasi diatas adalah 

a. Branch Manager (Kepala Cabang) 

Fungsi Branch Manager adalah: 

1. Pengembang Bisnis Cabang 

a. Mengelola hubungan dengan nasabah 

b. Menyiapkan rencana bisnis untuk cabang 

c. Membimbing kampanye promosi dan upaya-upaya 

pemasaran 

2. Perencanaan dan Penyusunan Kebijakan 

a. Menyusun kebijakan cabang sesuai petunjuk kantor 

pusat 

b. Menetapkan strategi kinerja untuk seluruh unit 

cabang 

c. Membuat perencanaan sumber daya manusia 

3. Pengawasan dan Persetujuan Transaksi Bisnis Cabang 

a. Mengambil kepentingan bisnis 

b. Memberikan persetujuan terhadap transaksi yang 

tidak lazim 

c. Memotivasi bawahan dan pekerjaan 

b. Secretary adalah seorang yang mengatur segala aktivitas dan 

administrasi kesekretariatan bagi kepentingan kepala cabang. 
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c. Deputy Branch Manager Business (Deputy Branch Manager) 

adalah seorang pejabat yang langsung berada di bawah Branch 

Manager yang diserahi tugas untuk memimpin pelaksanaan 

aktifitas sehari-hari sesuai dengan bidangnya masing-masing. 

d. Montgage & Consumer Financial adalah Seseorang yang bertugas 

Bertanggung jawab atas usulan rencana pencapaian target dana dan 

kredit konsumer. 

e. Commercial & Consumer Funding Unit 

Tugas dan tanggung jawab Commercial & Consumer Funding unit 

adalah 

a. Bertanggung jawab atas strategi penjualan untuk 

pencapaian target dana konsumer. 

f. Service quality Unit  

Tugas dan tanggung jawab Service quality Unit 

a. memberikan kualitas pelayanan. 

g. Deputy Branch Manager Supporting  

Tugas dan tanggung jawab Deputy Branch Manager Supporting 

adalah 

a. Menyusun kebijakan dan strategi dalam pengelolaan 

sumber daya manusia  

b. Menyusun kebijakan dan strategi dalam pengelolaan 

Operasional Bank 
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c. Mengevaluasi penempatan sumber daya manusia sehingga 

menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan 

produktif. 

h. Teller Service 

Tugas dan tanggung jawab teller service adalah: 

a. Melayani setoran tunai angsuran kredit pemilikan rumah 

cabang sendiri dan cabang lain 

b. Melayani penarikan dan setoran tunai tabungan 

c. Memelihara rekening giro 

d. Melayani pembayaran dan setoran deposito 

e. Melayani transaksi giro dan penjemputan uang tunai 

f. Mengelola proses kas cabang 

g. Melayani kebutuhan nasabah lainya 

h. Memastikan keaslian uang tunai yang diterima dari 

nasabah. 

i. Accounting and Control Unit. 

Tugas dan tanggung jawab Accounting and Control Unit adalah 

a. Bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan 

untuk pihak ekstern 

b. Bertanggung jawab atas pemantauan laporan keuangan 

untuk pihak intern maupun ekstern 

c. Bertanggung jawab atas berlangsungnya proses dan analisa 

laporan kinerja kantor cabang. 
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d. Bertanggung jawab atas pemeriksaan kebenaran atas alur 

transaksi operasional bank telah sesuai dengan aturan yang 

berlaku 

e. Bertanggung jawab dalam mengoordinasi tindak lanjut hasil 

pemeriksaan ekstern maupun intern 

f. Bertanggung jawab atas kebenaran data-data pada laporan 

keuangan  

g. Melakukan BI checking terhadap data calon debitur guna 

analisis pemberian kredit. 

j. Collection  & Workout Unit 

Tugas dan tanggung jawab Collection & Workout adalah  

a. Melakukan upaya hukum guna penyelamatan kredit mulai 

dari pemberkasan hingga lelang 

b. Memastikan semua langkah penyelesaian kredit bermasalah 

sesuai dengan ketentuan bank dan sesuai ketentuan hukum 

yang berlaku. 

c. Membuat surat konfirmasi atau surat tagihan dan 

melakukan penagihan kepada debitur kolektif 

d. Melakukan monitoring terhadap pembayaran kredit kolektif 

e. Memeriksa hasil entry (posting) transaksi kolektor yang 

dilakukan teller/ back office 

f. Melakukan monitoring dan administrasi data kolektif 
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g. Melakukan koordinasi kepala seksi atau unit kerja yang 

terkait dengan pembayaran kolektif 

h. Melakukan pembinaan terhadap kolektor beserta debitur 

kolektifnya. 

2.4. Produk-produk Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah 

Pekanbaru 

2.4.1. Produk Pendanaan BTN Syariah Cabang Pekanbaru 

a. Tabungan Batara iB 

Merupakan produk tabungan ssebagai media penyimpanan 

dana dengan prinsip “wadiah” (titipan), yang diperuntukkan bagi 

nasabah perorangan, joint Account perorangan, atau lembaga baik 

WNI maupun WNA. 

b. Tabungan Prima iB 

Produk tabungan sebagai media penyimpanan dana dalam 

rupiah dengan mengggunakan akad sesuai syariah yaitu 

“Mudharabah” (investasi), Bank menjanjikan bagi hasil yang 

menguntungkan dan bersaing bagi nasabah atass simpanannya. 

c. Tabungan Haji iB 

Merupakan produk tabungan Haji BTN Syariah, sebagai 

sarana penyimpanan dana untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji 

(BPIH) calon jamaah Haji dengan menggunakan akad sesuai 

Syariah yaitu Mudharabah. 

d. Tabungan Qurban iB 
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Merupakan produk tabungan yang diperuntukkan kepada 

masyarakat yang mempunyai rencana untuk berqurban dengan 

menggunakan prinsip mudharabah. 

e. TabunganKU iB 

Merupakan tabungan untuk perorangan dengan persyaratan 

mudah dan ringan yang diterbitkan bersama oleh bank – bank di 

Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

f. Giro BTN iB 

Merupakan produk dana dengan prinsip “Wadiah” yang 

diperuntukkan bagi nasabah perorangan, joint account perorangan, 

atau lembaga bank WNI ataupun WNA. 

g. Giro Investa Batara iB 

Merupakan giro yang bersifat investasi atau berjangka 

dengan akad Mudharabah yang penarikannya hanya dapat 

dilakukan menurut syarat-syarat tertentu melalui perantara 

cek/bilyet giro untuk mendukung kemudahan transaksi. 

h. Deposito Batara iB 

Merupakan produk penyimpanan dana dalam bentuk 

deposito dengan akad Mudharabah untuk tujuan investasi dalam 

jangka waktu tertentu sesuai pilihan dan kebutuhan nasabah. 

Nasabah Deposito Batara iB baik perorangan maupun 

lembaga/perusahaan. 
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2.4.2. Produk Pembiayaan BTN Syariah Cabang Pekanbaru 

a. Pembiayaan KPR BTN iB 

Merupakan produk pembiayaan BTN Syariah yang 

ditujukan bagi perorangan untuk pembelian rumah, ruko, 

apartemen baik baru maupun lama. Akad yang digunakan adalah 

akad murabahah (jual beli), dimana nasabah bebas memiliki obyek 

KPR, sesuai dengan kebutuhan dan pertimbangan nasabah sendiri 

dari aspek lokasi dan harga. 

b. Pembiayaan KPR Indensya iB 

KPR Indensya BTN iB merupakan fasilitas pembiayaan 

KPR berdasarkan akad isthisna (pesanan) diperuntukkan bagi 

pemohon perorangan yang akan membeli rumah dari Bank, yang 

dibangun oleh pengembang sesuai dengan pesanan dari nasabah. 

c. Pembiayaan Modal Kerja BTN iB 

Merupakan fasilitas pembiayaan dengan menggunakan 

akad Mudharabah, berupa penyediaan dana oleh Bank BTN untuk 

memenuhi kebutuhan modal kerja usaha nasabah, baik perorangan, 

lembaga/perusahaan, dan koperasi. 

d. Pembiayaan Yasa Griya BTN iB 

Yasa Griya BTN iB merupakan pembiayaan modal kerja 

dengan prinsip Musyarakah untuk pembangunan proyek 

perumahan kepada pengembang / developer. 
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e. Pembiayaan Investasi BTN iB 

Merupakan produk pembiayaan yang disediakan untuk 

memenuhi kebutuhan belanja barang modal (Capital expenditure) 

perusahaan/lembaga dengan menggunakan akad Murabahah (jual 

beli) dan/atau Musyarakah (bagi hasil), dengan rencana 

pengembalian berdasarkan proyeksi kemampuan cashflow nasabah. 

f. Pembiayaan Swagriya BTN iB 

Merupakan fasilitas pembiayaan KPR berdasarkan akad 

Murabahah (jual beli) yang diperuntukkan bagi pemohon yang 

memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Bank, untuk 

membiayai pembangunan renovasi rumah, ruko, atau bangunan 

lainnya di atas tanah yang sudah dimiliki oleh pemohon, baik 

untuk dipakai sendiri maupun untuk disewakan. 

g. Pembiayaan Multiguna BTN iB 

Merupakan fasilitas pembiayaan berdasarkan akad 

Murabahah (jual beli), dalam rangka membeli kendaraan bermotor 

bagi nasabah perorangan. 

h. Pembiayaan Multijasa BTN iB 

Merupakan fasilitas pembiayaan berdasarkan akad 

“Kafalah Bil Ujrah” yang dipeeruntukkan bagi pemohon dalam 

rangka membiayai kebutuhan pendidikan, kesehatan, travelling 

berdasarkan prinsip syariah. 
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i. Pembiayaan Talangan Haji BTN iB 

Merupakan pinjaman dana kepada nasabah Tabungan BTN 

iB dan Tabungan BTN Haji yang membutuhkan dana talangan 

untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan prinsip syariah. Akad 

pembiayaan berdasarkan akad Qardh (pinjaman yang diberikan 

kepada nasabah/muqtaridh yang memerlukan). 

j. Pembiayaan Gadai BTN iB 

Pembiayaan gadai BTN iB merupakan pinjaman kepada 

nasabah berdasarkan prinsip Qardh, akad Rahn dan akad Ijarah 

yang diberikan oleh Bank kepada nasabah berdasarkan 

kesepakatan yang disertakan dengan surat gadai sebagai 

penyerahan marhun (barang jaminan) untuk jaminan pengembalian 

seluruh atau sebagian hutang nasabah kepada Bank (Murtahin). 

2.4.3. Produk Jasa BTN Syariah Cabang Pekanbaru 

a. Payroll BTN Syariah 

Merupakan fasilitas pembayaran gaji pegawai BTN 

Syariah. Beberapa fasilitas dari produk ini antara lain sebagai 

berikut: Pembayaran gaji lebih cepat dan tepat waktu, bebas biaya 

administrasi tabungan dan ATM, mendapat fasilitas ATM (Link), 

dan dapat melakukan penarikan setiap saat di kantor Cabang 

Syariah Bank BTN dan kantor layanan Syariah Bank BTN seluruh 

Indonesia, jaringan ATM BTN dan ATM berlogo Link. 
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b. Pick Up Service 

BTN Syariah memberikan layanan antar jemput setoran dan 

penarikan dana untuk setiap transaksi sesuai dengan kesepakatan 

diawal. Beberapa fasilitas dari produk ini antara lain sebagai 

berikut : aman karena nasabah tidak perlu datang ke Bank, bebas 

biaya untuk setiap antar jemput setoran dan penarikan. 

 


