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BAB II 

GAMBARAN UMUM BANK BTPN 

 

A. Sejarah Singkat Berdirinya Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) 

Mitra Usaha Rakyat KCP UKM Bangkinang 

Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) adalah perusahaan yang 

bergerak dibidang perbankan yang didirikan pada tahun 1958 di Bandung atas 

pemikiran 7 (tujuh) orang dalam suatu perkumpulan pegawai pensiunan militer 

yang kemudian diberi nama Bank Pegawai Pensiunan Militer (BAPEMIL) 

dengan status usaha sebagai perkumpulan yang menerima simpanan dan 

memberikan pinjaman kepada anggotanya. Tujuan dari didirikannya Bank 

Pegawai Pensiunan Militer (BAPEMIL) ini ialah agar dapat meringankan 

beban ekonomi para pensiunan, baik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia 

(ABRI) maupun pegawai sipil.  

Berkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat maupun mitra usaha, 

maka pada tahun 1986 Bank Pegawai Pensiunan Militer (BAPEMIL) berganti 

nama menjadi Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) dan juga 

memperoleh izin sebagai bank komersial dengan izin usaha sebagai Bank 

Tabungan dalam rangka memenuhi ketentuan Undangan – Undang No. 14 

Tahun 1967 tentang Pokok – Pokok Perbankan untuk melanjutkan kegiatan 

usaha dari Bank Pegawai Pensiunan Militer (BAPEMIL). 

Sesuai dengan Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

(sebagaimana selanjutnya diubah dengan Undang – Undang No. 10 Tahun 

1998) yang antara lain menetapkan bahwa status bank hanya ada 2 (dua) yaitu : 
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Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, maka pada tahun 1993 status dari 

Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) diubah dari Bank Tabungan 

menjadi Bank Umum melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia No. 055/KM.17/1993 tanggal 22 maret 1993. Perubahan status ini 

telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia (BI) sebagaimana ditetapkan 

dalam surat Bank Indonesia No. 26/5/UPBD/PBD2/Bd tanggal 22 April 1993 

yang menyatakan status Perseroan sebagai Bank Umum.
9
 

Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) merupakan Bank Milik 

Swasta Nasional. Bank Milik Swasta Nasional merupakan bank yang seluruh 

atau sebagian besarnya akte pendiriannya dan modalnya dimiliki oleh swasta 

nasional sehingga seluruh atau sebagian besar keuntungannya akan menjadi 

milik swasta nasional. Sebagai Bank Swasta Nasional, maka Bank Tabungan 

Pensiunan Nasional (BTPN) memiliki aktivitas pelayan operasional kepada 

nasabah, baik berupa simpanan maupun pinjaman. Namun aktivitas utama 

Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) adalah tetap mengkhususkan 

kepada pelayanan bagi para pensiunan dan pegawai aktif, karena target market 

Bank Tabungan Pensiunan Nasional adalah para pensiunan. 

Dalam rangka memperluas kegiatan usahanya, maka Bank Tabungan 

Pensiunan Nasional (BTPN) bekerja sama dengan PT. TASPEN (Tabungan 

Asuransi Pensiunan), PT. Pos Indonesia dan PT. ASABRI (Asuransi Angkatan 

Bersenjata Republik Indonesia) sehingga Bank Tabungan Pensiunan Nasional 

(BTPN) tidak hanya memberikan pinjaman tetapi juga dapat melaksanakan 

                                                           
9
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bank_Tabungan_Pensiunan_Nasional, diakses taggal 27 

September 2018. 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bank_Tabungan_Pensiunan_Nasional
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“Tri Program Taspen“, yaitu Pembayaran Tabungan Hari Tua (THT), 

Pembayaran (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) JAMSOSTEK, dan Pembayaran 

Uang Pensiun.  

Pada tahun 2011, Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) 

melakuan terobosan dengan meluncurkan Daya.Dengan filosofi bisnis 

“Peluang sekaligus Panggilan”. Daya menawarkan kesempatan pada seluruh 

stakeholder (Bank Tabungan – Pensiunan Nasional) BTPN untuk berpartisipasi 

dalam misi memberdayakan jutaan mass market di Indonesia. Bank yang 

menganut nilai dapat dipercaya, peduli, sinergi dan mencapai yang terbaik ini 

fokus mengembangkan bisnis untuk memenuhi perbankan segmen masyarakat 

pra-sejahtera produktif untuk mendapatkan akses layanan perbankan. Bank 

yang memiliki visi menjadi Bank mass market terbaik, mengubah hidup berjuta 

rakyat Indonesia ini berusaha menciptakan kesempatan tumbuh dan hidup bagi 

seluruh nasabah Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN). Pada Juni 2013, 

Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) telah menandatangani pembelian 

sekitar 70 persen (70%) saham Bank Sahabat. Langkah ini merupakan strategi 

rencana unit usaha syariah menjadi Bank umum syariah. 

Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) memiliki beberapa 

segmentasi usaha diantaranya ialah :  

a. Bisnis Pendanaan (Sinaya)  

Bisnis ini berfokus pada produk simpanan premium, seperti : 

Tabungan, Deposito, Giro, Bancassurance (layanan bank dalam 

menyediakan produk), BTPN Sinaya Online dan Mobile, Kartu ATM 
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(Anjungan Tunai Mandiri) / Debit, Layanan Weekend Banking, safe 

Deposite Box. 

b. Bisnis Pensiun (Purna Bakti) merupakan bisnis yang berfokus pada produk   

Tabungan Pensiun dan Kredit Pensiun. 

c. Bisnis Usaha Mikro dan Kecil (Mitra Usaha Rakyat) merupakan bisnis yang 

berfokus pada produk Tabungan (Taseto) dan Kredit(Paketmu). 

d. Bisnis Syariah merupakan bisnis yang berfokus pada Pendanaan dan 

Pembiayaan.
10

 

Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) dari tahun ke tahun terus 

berupaya melaksanakan diversifikasi sarana dan prasarana, yaitu dengan cara 

pembukaan Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu baru yang tersebar 

diseluruh Indonesia. Salah satu Kantor Cabang Bank Tabungan Pensiunan 

Nasional (BTPN) berada di Pekanbaru, dengan segmentasi usaha pada bisnis 

pendanaan. Kantor Cabang ini memiliki Kantor Cabang Pembantu seperti 

Kantor Cabang Pembantu (KCP) UMKM Bangkinang. 

 

B.  Tujuan Berdirinya Bank BTPN 

Bank BTPN Mitra Usaha Rakyat didirikan dengan tujuan untuk 

memberikan makna lebih dalam kehidupan serta meningkatkan potensi 

masyarakat yang signifikan agar dapat membangun bisnis yang berkelanjutan, 

berkontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat indonesia serta 

berperan dalam pembangunan bangsa.
11

 

                                                           
10

Benny Asumi, (Area Kredit Bank BTPN Mitra Usaha Rakyat UMKM Bangkinang), 

Wawancara, Tanggal 10 November 2018. 
11

https://www.btpn.com/id/tentang-kami/mvv, diakses tanggal 22 November 2018. 

https://www.btpn.com/id/tentang-kami/mvv
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C. Visi dan Misi 

1. Visi 

Menjadikan bank mass market terbaik mengubah hidup berjuta rakyat 

Indonesia dengan segmen masyarakat berpenghasilan rendah dan segmen 

usaha mikro dan kecil. 

2. Misi yaitu bersama kita ciptakan kesempatan tumbuh dan hidup yang lebih 

baik. 

 

D. Nilai – Nilai Perusahaan 

Didalam suatu perusahaan harus ada nilai yang terdapat didalamnya, 

begitu juga dengan Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN) Mitra Usaha 

Rakyat. Nilai – nilai yang terdapat didalam Bank Tabungan Pensiun Nasional 

(BTPN) antara lain:  

1. Dapat dipercaya, meliputi : 

a) Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. 

b) Kompeten yaitu memiliki pengetahuan dan keterampilan. 

2. Peduli, meliputi : 

a) Sopan dan rendah hati dalam interaksi. 

b) Mengerti sebelum dimengerti. 

3. Fokus pada hasil, meliputi : 

a) Memulai dengan tujuan dan mengahkiri dengan prestasi dan 

pembelajaran. 

b) Fokus pada yang biasa kami lakukan. 

4. Sinergi yaitu mencapai yang terbaik.
12

 

 

                                                           
12

https://www.btpn.com/id, diakses tanggal, 31 Juli 2018  

https://www.btpn.com/id
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E. Produk Bank Tabungan Pensiun Nasional 

Produk yang terdapat pada Bank BTPN Mitra Usaha Rakyat KCP 

UMKM Bangkinang antara lain : 

1. Produk Dana 

a) Deposito 

Bisnis Pendanaan ritel Bank Tabungan Pensiunan Nasional 

Kantor Cabang Pembantu Bangkinang Purna Bakti menawarkan berbagai 

produk deposito untuk memenuhi kebutuhan : 

1) BTPN deposito berjangka  

Merupakan produk deposito jenis ini memiliki pilihan jangka dari 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,18 dan 24 bulan. 

2) BTPN deposito bonus 

Merupakan produk deposito yang bonusnya dapat di dapatkan pula 

awal atau akhir penetapan. 

3) BTPN deposito maxima 

Merupakan produk yang bonus bias didapat pada awal penetapan. 

4) BTPN deposito fleksibel 

Merupakan produk deposito yangt bias dicairkan kapan saja tanpa 

adanya pinalti atau denda.
13

 

b) Rekening Giro 

Rekening giro adalah rekening kiran bagi nasabah perorangan 

maupun badan usaha dalam mata uang rupiah yang memberikan 

kenyamanan dan kemudahan dalam melakukan transaksi besar. 

                                                           
13

Andi Hasan (Credit Officer, Bank BTPN Mitra Usaha Rakyat UMKM Bangkinang), 

Wawancara, Tanggal 10 November 2018. 
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c) Tabungan Citra 

Tabungan citra adalah tabungan yang memberikan kemudahan saat 

bertransaksi. Melalui tabungan citra, nasabah dapat menikmati 

kemudahan diantaranya: 

1) Bebas transaksi tanpa limit. 

2) Kemudahan transaksi untuk pindah buku antar rekening Bank 

Tabungan Pensiun Nasional (BTPN) 

d) Tabungan Citra Pensiun 

Tabungan citra pensiun adalah produk tabungan yang dikhususkan 

untuk nasabah pensiun. Keuntungan Produk Tabungan Citra Pensiun, 

antara lain: 

1) Tidak ada batas saldo minimal. 

2) Tidak ada setoran awal minimum. 

3) Biaya administrasi bulanan sangat ringan. 

4) Syarat – syarat mudah. 

5) Keleluasan membuka rekening dan transaksi lebih dari 450 kantor 

cabang pensiun di seluruh Indonesia. 

Syarat pembukaan tabungan citra pensiun yaitu: 

1) KTP/passport asli dan fotocopy yang masih berlaku. 

2) Kartu identitas pensiun (KARIP/Dokumen Setara). 

3) 3 lembar pas foto ukuran 3x4. 

4) Melampirkan formulir surat permohonan pembayaran pensiun 

melalui rekening (SP3R) rangkap 3 (Tiga).
14

 

                                                           
14

Ibid., 
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e) Tabungan Citra Plus 

Tabungan citra plus adalah tabungan yang bekerja sama dengan 

PT.Beringin Life yang merupakan sebuah erusahaan asuransi. 

f) Tabungan Taseto 

Taseto dari Bank Tabungan Pensiun Nasional Kantor Cabang 

Pembantu UMKM Bangkinang Purna Bakti merupakan bentuk tabungan 

yang mendorong pertumbuhan mikro dan kecil.Tabungan taseto selain 

mendapatkan bunga setara deposito, maka nasabah turut bekerjasama 

dalam memberdayakan uo dan kecil untuk kemajuan perekonomian 

bangsa.Tabungan taseto terbagi menjadi 3 antara lain : 

1) Taseto Bisnis  

Taseto yang khusus digunakan untuk nasabah perusahaan, 

dengan tingkat investasi yang optimal karena setara dengan deposito. 

Kelebihan menggunakan produk taseto bisnis, antara lain: 

a) Fleksibel : Karena bentuknya tabungan, sehingga nasabah bebas 

melakukan penarikan kapan saja.  

b) Ringan : Bebas biaya administrasi bulanan.  

c) Leluasa : Lakukan tarik tunai tanpa batas penarikan di cabang 

BTPN serta transaksi on line antar cabang Bank Tabungan 

Pensiunan Nasional (BTPN) 

d) Ekslusif : Dapatkan kemudahan layanan Personal Banker di setiap 

cabang di Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN)  

e) Aman : Reputasi dan kinerja unggul berkelanjutan Bank Tabungan 

Pensiunan Nasional 
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Syarat pembukaan rekening teseto bisnis yaitu: 

a) Mengisi formulir pembukaan rekening dan melengkapi persyaratan 

dokumen untuk nasabah perusahaan / non perorangan.  

b) Setoran awal minimal Rp. 10.000.000,-  

c) Saldo minimal Rp. 10.000.000,-
15

  

2) Taseto Premium  

Taseto premium adalah tabungan dengan bunga setara dengan 

deposito. Nasabah bias menikmati tingkat pengembalian yang optimal 

dengan keleluasaan sebuah tabungan.  

Kelebihan dari Taseto Premium diantara lain :  

a) Fleksibel : Berbentuk tabungan, sehingga dapat melakukan 

penarikan kapan saja. 

b) Ringan : Bebas biaya administrasi bulanan. 

c) Leluasa : Lakukan tarik tunai tanpa batas penarikan di cabang Bank 

Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) serta transaksi on line antar 

cabang BTPN. 

d) Mudah : gunakan kartu ATM BTPN dan nikmati bebas biaya tarik 

tunai serta transfer online lebih dari 200.000 ATM yang tergabung 

dengan ATM bersama maupun ATM prima. 

e) Esklusif : dapatkan kemudahan dengan layanan Personal Banker 

pada setiap cabang Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN). 

f) Aman : reputasi dan kinerja unggul berkelanjutan Bank Tabungan 

Pensiun Nasional adalah jaminan ketenangan hari anda. 

                                                           
15

Ibid., 
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Syarat pembukaan rekening teseto premium yaitu: 

a) Mengisi formulir pebukaan rekening. 

b) Menunjukkan kartu identitas asli. 

c) Setoran awal minimal Rp 5.000.00,-
16

 

3) Taseto Mapan 

Taseto Mapan adalahtabungan berjangka dengan bunga setara 

deposito untuk mewujudkan impian disetiap tahap kehidupan.  

Keunggulan Taseto Mapan antara lain: 

a) Bunga setara dengan deposito. 

b) Bebas biaya administrasi. 

c) Tak perlu membuka rekening induk, cukup melakukan penyetoran 

awal bulanan ke rekening Bank Tabungan Pensiun Nasional 

(BTPN) taseto mapan dari rekening atau setoran tunai. 

d) Tentukan tanggal sendiri setoran dan besaran setoran sesuai 

kebutuhan. Selain itu, dana bisa ditambah setiap saat diluar setoran 

bulanan. 

Syarat pembukaan rekening taseto mapan yaitu : 

a) Mengisi formulir pembukaan tabungan dan menunjukkan kartu 

identitas asli. 

b) Jangka waktu minimal 2 tahun dan maksimal 10 tahun. 

c) Setoran awal minimal Rp 1.000.000,- 

d) Setoran bulanan minimal Rp 500.000,-
17

 

                                                           
16

Kanti Oktari, ( Credit Admin, Bank BTPN Mitra Usaha Rakyat UMKM Bangkinang), 

Wawancara, Tanggal 10 November 2018.   
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2. Produk Kredit Bank Tabungan Pensiun Nasional Purna Bakti 

a. Paket MU (Paket Mitra Usaha) 

Dengan semakin besarnya persainganbisnis usaha pada saat 

sekarang ini terutama dalam dunia usaha perbankan, maka Bank BTPN 

memberikan solusi dalam mengembangkan usaha nasabah atau mitra 

usahanya yang dirangkum ke dalam satu paket yaitu Paket MU (paket 

mitra usaha). Paket MU menyediakan pinjaman cicilan bulanan dengan 

tenor (jangka waktu) mulai dari 1 – 5 tahun. Adapun Paket MU (paket 

mitra usaha) tersedia dalam 3 (tiga) jenis diantaranya sebagai berikut : 

a) Paket MU Bebas “tanpa jaminan” 

b) Paket MU Fleksi “jaminan fleksibel” 

c) Paket MU Mapan “jaminan penuh” 

Adapun plafon pinjaman dan tingkat suku bunga dari 3 jenis Paket 

MU (paket mitra usaha) yaitu : 

1) Paket MU Bebas : Rp 1.000.000 – Rp 25.000.000 dengan tingkat suku 

bunga 2,5% - 2,9% untuk /bulan. 

2) Paket MU Fleksi : Rp 5.000.000 – Rp 150.000.000 dengan tingkat 

suku bunga 1,85% - 2,25% untuk /bulan. 

3) Paket MU Mapan : Rp 100.000.000 – Rp 2.000.000.000 dengan 

tingkat suku bunga 1,3% - 1,8% untuk /bulan. 

Fasilitas Paket MU antara lain : 

a) Setiap transaksi perbankan di cabang atau di lokasi usaha akan 

menggunakan sidik jari sebagai bukti verifikasi. 

                                                                                                                                                               
17

Ibid., 
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b) Proteksi asuransi jiwa tanpa biaya menjadi keuntungan tambahan bagi 

nasabah. 

b. Pulsa MU 

Pulsa MU merupakan salah satu dari beberapa produk – produk 

Bank BTPN (Bank Tabungan Pensiun Nasional) dengan bekerja sama 

pada PT. Telkomsel. Untuk pembukaannya cukup dengan uang sejumlah 

Rp 120.000.00 yaitu Rp 20.000 untuk biaya administrasi dan Rp 

100.000.00 untuk biaya pembelian pulsa. 

c. Asuransi Mu 

Asuransi MU adalah produk Bank BTPN dalam bentuk jaminan 

kesehatan untuk penyakit demam berdarah. Jaminan kesehatan ini 

berbentuk voucher seharga Rp 10.000.00,- hanya berlaku untuk jangka 

waktu 3 bulan dan berguna untuk 1 orang. Sedangkan untuk voucher Rp 

50.000.00,- berlaku untuk 5 orang dan produk jaminan kesehatan Bank 

BTPN Mitra Usaha Rakyat ini bekerja sama dengan perusahaan PT. 

Asuransi Central Asia (ACA Asuransi) yang berada dibawah 

kepemilikan Bank BCA. 

d. Kredit Pegawai Aktif (Sipil, TNI/Polri, BUMN dan Swasta). 

e. Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). 

f. Bank Garansi.
18

 

 

                                                           
18

Ibid., 
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F. Jasa Layanan Bank Tabungan Pensiun Nasional 

Jasa layanan yang terdapat pada BTPN Mitra Usaha Rakyat KCP 

UMKM Bangkinang antara lain: 

a) Kliring. 

b) Inkaso. 

c) Transfer. 

d) Payment point untuk para pensiun. 

e) Payment point (pembayan rekening telpon, rekening listrik, pam dan 

pembayaran pajak). 

f) Payroll Service (pembayaran uang pensiun, pembayaran gaji pada 

perusahaan BUMN dan Swasta).
19

 

 

G. Struktur Organisasi 

Organisasi adalah sekelompok orang (dua atau lebih) yang secara 

formal dipersatukan dalam suatu kerja untuk mencapai suatu tujuan yang telah 

ditetapkan. Struktur organisasi adalah susunan komponen – komponen atau 

unit – unit kerja dalam organisasi untuk menunjukkan adanya pembagian kerja 

dan bagaimana fungsi – fungsi atau kegiatan yang berbeda tersebut 

diintegrasikan (koordinasi). Pengorganisasian merupakan suatu proses dalam 

menentukan pengelompokan dan mengatur bermacam – macam kegiatan yang 

diperlukan umtuk mencapai tujuan, menempatkan orang pada setiap kegiatan 

yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang pada setiap 

                                                           
19

https://www.wardun.com/2017/02/jenis-jenis-nama-produk-Bank-Tabungan-Pensiun-

Nasional_7.html?m=1, diakses tanggal 27 September 2018. 

https://www.wardun.com/2017/02/jenis-jenis-nama-produk-Bank-Tabungan-Pensiun-Nasional_7.html?m=1
https://www.wardun.com/2017/02/jenis-jenis-nama-produk-Bank-Tabungan-Pensiun-Nasional_7.html?m=1
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kegiatan sesuai bidang dan keampuannya, menyediakan alat – alat yang 

diperlukan, menetapkan wewenang yang diberikan pada setiap individu yang 

akan melakukan kegiatan – kegiatan tesebut. 

Berikut penjelasan tentang struktur organisasinya: 

Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN) Mitra Usaha Rakyat KCP 

UMKM Bangkinang dipimpin oleh Dwi Prayitno sebagai Branch Manager. 

Dibawah Branch Manager ada 3 bagian jabatan operasional yang terdiri dari 

ASL yang dihendel oleh Helena Sumiati, Area Credit yang dihendel oleh 

Benny Asumi dan Relationship Officer dihendel oleh 3 orang yaitu Yusuf 

Amri, Julius Hendri dan Moh. Fajar M. Dibawah jabatan ASL yang dihendel 

oleh Helena Sumiati terdapat jebatan BSM yang dihendel oleh Oktaviani. 

Dibawah jabatan Area Credit yang dihedel oleh Benny Asumi terdapat 2 

jabatan yaitu Credit Officer yang dihendel oleh Andi Hasan dan Credit 

Admin yang dihendel oleh Kanti Oktari. Dibawah jabatan BSM yang 

dihendel oleh Oktaviani terdapat 3 jabatan yaitu Customer Service Teller 

yang dihendel oleh Rano Putra Panca, Relationship Anchor dihendel oleh 

Fitroh Maulana dan RA MR yang dihendel oleh Sismurtono 
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