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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

1.1 Sejarah Singkat Perusahaan 

BTN  berdiri sejak tahun 1897 dengan nama”POSTPAARBANK” 

pada masa pemerintahan Belanda yang kemudian terus hidup dan berkembang 

serta tercatat hinga tahun 1939 telah memiliki 4 (empat) cabang yaitu Jakarta, 

Medan, Surabaya dan Makasar. Pada tahun 1940 kegiatannya terganggu, 

sebagai akibat penyerbuan Jerman atas Neetherland yang mengakibatkan 

penarikan tabungan besar-besaran dalam waktu yang relative singkat (rust). 

Namun demikian keadaan keuangan POSTPAARBANK pulih kembali pada 

tahun 1941. 

Tahun 1942 Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. 

Jepang membekukan kegiatan POSTPAARBANK  dan mendirikan TYOKIN 

KYOKU sebuah bank yang bertujuan untuk menarik dana masyarakat melalui 

tabungan. Usaha pemerintah Jepang ini tidak sukses karena dilakukan dengan 

paksa TYOKIN KYOKU hanya mendirikan satu cabang yaitu cabang 

Yogyakarta. 

Banyak kejadian bernilai sejarah sejak tahun 1950 tetapi yang 

substantif bagi sejarah BTN adalah dikeluarkannya Undang-Undang Darurat 

No. 9 tahun 1950 tanggal 9 Februari  1950 yang mengubah nama 

“POSTPAARBANK INDONESIA” berdasarkan staatsblat No. 295 tahun 

1941 menjadi BANK TABUNGAN POS dan memindahkan induk kementrian 
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dari Kementrian perhubungan ke Kementrian Keuangan dibawah Menteri 

Urusan Bank Sentral.  

Perubahan nama dari BANK TABUNGAN POS menjadi BANK 

TABUNGAN NEGARA didasarkan pada PERPU No.4 tahun 1963 tanggal 22 

Juni 1963 yang kemudian dikuatkan dengan Undang-Undang No.2 tahun 1964 

tanggal 25 Mei 1964. 

Penegasan status BANK TABUNGAN  NEGARA sebagai Bank Milik 

Negara ditetapkan dengan Undang-Undang No.20 tahun 1968 tanggal 19 

Desember 1968 yang sebelumnya (Sejak tahun 1964) BANK TABUNGAN 

NEGARA menjadi BNI unit V. Jika tugas utama saat pendirian 

“POSTPAARBANK (1987) sampai dengan BANK TABUNGAN NEGARA 

(1968) adalah bergerak dalam lingkup penghimpun dana masyarakat melalui 

tabungan, maka sejak tahun 1974 BANK TABUNGAN NEGARA ditambah 

tugasnya yaitu memberikan pelayanan KPR dan untuk pertama kalinya 

penyaluran KPR terjadi pada tanggal 10 Desember 1976. Karena itulah 

tanggal 10 Desember diperingati sebagai hari KPR bagi BTN. 

Bentuk hukum BTN mengalami perubahan lagi pada tahun 1992, yaitu 

dengan dikeluarkannya PP No. 24 tahun 1992 tanggal 29 April 1922 yang 

merupakan pelaksanaan dan UU No.7 tahun 1922 bentuk hukum BTN, 

berubah menjadi Perusahaan Perseroan. Sejak itu nama BTN menjadi PT. 

BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) dengan call name Bank BTN. 

Berdasarkan kajian konsultan independent, Price Waterhouse Coopers.  
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Pemerintah melalui menteri BUMN dalam surat No. S-544/M-

MBU/2002 tanggal 21 Agustus 2002 memutuskan Bank BTN sebagai Bank 

Umum dengan fokus bisnis pembiayaan perumahan tanpa subsidi. Pada tahun 

2009, bank BTN sebagai Bank Umum go public yang terdaftar pada Bursa 

Efek Indonesia. 

Setelah sekian lama Bank BTN berdiri Cabang Pekanbaru, pada tahun 

2002 Bank BTN yang sebelumnya  cabang kelas 3 naik menjadi kelas 2, dan 

kemudian pada tahun 2002 naik lagi menjadi kelas 1.  

Pada tahun 2002 – Februari 2010, jumlah kantor cabang Bank BTN 

Cabang Pekanbaru sudah menjadi 4 Cabang pembantu yaitu Cabang 

Pembantu Duri, Cabang Pembantu Rumbai, Cabang Pembantu Marpoyan dan 

Cabang Pembantu Tampan. 

 

1.2 Visi Dan Misi Bank Tabungan Negara 

1. VISI Bank BTN 

Menjadi Bank yang terkemuka dalam pembiayaan perumahan. 

2. MISI Bank BTN 

a. Memberikan pelayanan unggul dalam pembiayaan perumahan dan 

industri terkait pembiayaan konsumsi dan usaha kecil menengah. 

b. Meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi pengembangan 

produk, jasa dan jaringan strategis berbasis teknologi terkini. 

c. Menyiapkan dan mengembangkan Human Capital yang berkualitas, 

professional dan memiliki integritas tinggi. 
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d. Melaksanakan manajemen perbankan yang sesuai dengan prinsip 

kehati-hatian dan good corporate governance untuk meningkatkan 

Shareholder Value. 

e. Mempedulikan kepentingan masyarakat dan lingkungannya. 

 

2.3 Struktur Organisasi Bank BTN (PERSERO)Tbk. Cabang Pekanbaru 

Untuk berfungsi secara memadai, pusat pertanggung jawaban 

seharusnya serupa dengan struktur organisasi. Pendekaatan-pendekatan yang 

digunakan untuk mendesain struktur organisasi dan membebankan tanggung 

jawab bervariasi dari perusahaan ke perusahaan bergantung pada pilihan 

manajemen puncak dan gaya kepemimpinan. 

Dengan adanya struktur organisasi perusahaan, maka pimpinan 

perusahaan dapat mengetahui penjabaran dari fungsionaris mana yang 

bertanggung jawab untuk suatu kegiatan tertentu yang terjadi di perusahaan 

tersebut. 

Selain itu struktur organisasi perusahaan menggambarkan pembagian 

otoritas dan tanggung jawab dalam perusahaan dalam rangka mencapai tujuan 

perusahaan. Struktur organisasi ini harus disajikan secara ekplisit dalam 

bentuk grafis agar jelas siapa yang bertanggung jawab atas apa. 
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Gambar II.1 

STUKTUR ORGANISASI 

 

 

2.4 Aktivitas Perusahaan 

Bank Tabungan Negara memiliki aktivitas-aktivitas seperti Produk 

Dana dan Produk Jasa. 

a. Produk Dana Bank Tabungan Negara 

1. Tabunganku 

Tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan 

ringan yang diterbitkan bersama oleh bank-bank di Indonesia untuk 

menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. 
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Manfaat yang diberikan Tabunganku: 

a. Bebas biaya administrasi bulanan. 

b. Bebas biaya penggantian buku tabungan hilang/rusak. 

c. Diberikan kartu ATM. 

2. Tabungan BTN Cermat 

Produk tabungan baru yang khusus ditujukan kepada segmen 

masyarakat berpenghasilan rendah yang diterbitkan melalui jaringan 

kantor milik PT Pos Indonesia, dengan menggunakan Insrumen EDC 

dan Kartu jenis magnetic (Tabungan Berbasis Kartu). 

Manfaat yang diberikan BTN Cermat: 

a. Tidak menggunakan buku tabungan, sehingga lebih ergonomis 

dalam transaksi setor dan tarik tunai di loket Kantor Pos. 

b. Setoran awal ringan. 

c. Tanpa biaya administrasi. 

d. Memberikan kemudahan bagi masyarakat menengah kebawah 

yang ingin menabung tanpa harus pergi ke Bank. 

3. Tabungan BTN e’BATARAPOS 

Merupakan peremajaan dari produk Tabanas Batara yang 

diselenggarakan bekerjasama dengan PT.Pos Indonesia (Persero) 

melalui loket kantor Pos yang telah ditentukan. 

Manfaat yang diberikan BTN e’BATARAPOS: 

a. Mendapatkan buku Tabungan. 
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b. Bunga kompetitif dan dihitung berdasarkan saldo harian Biaya 

administrasi per bulan rendah. 

c. Kemudahan bertransaksi (penyetoran dan penarikan) yang dapat 

dilakukan diseluruh jaringan Kantor Pos Online dan juga seluruh 

KC Bank BTN. 

d. Keamanan dalam bertransaksi karena menggunakan KAP (Kode 

Akses Pelanggan). 

e. Dilindungi oleh asuransi jiwa bebas premi, dengan uang 

pertanggungan maksimal Rp. 10 Juta. 

f. Mendapatkan fasilitas kartu ATM untuk bertransaksi di seluruh 

ATM Bank BTN, jaringan ATM berlogo Link dan ATM Bersama. 

g. Mendapatkan kesempatan untuk ikut dalam Program Undian 

Berhadiah Tabungan e’Batara Pos. 

h. Dapat melakukan pembayaran tagihan angsuran KPR, tagihan 

Telkom, Telkomsel dan PLN melalui fasilitas: ATM, iMobile  

BTN dan Autodebet. 

i. Fasilitas Automatic Debit untuk pembayaran tagihan bulanan 

Telkom, PLN, Telkomsel dan KPR BTN. 

4. Tabungan BTN HAJI Plus 

Merupakan tabungan yang khusus diperuntukkan kepada calon 

jamaah haji yang akan menjalankan ibadah haji dengan program 

penyelenggaraan Haji khusus yang diselenggarakan oleh Kementerian 

Agama. 
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Manfaat yang diberikan Tabungan BTN HAJI Plus: 

a. Apabila saldo mencapai $ US 4.000 atau sesuai ketentuan 

Departemen Agama, akan mendapatkan nomor porsi (nomor urut 

kepastian keberangkatan haji sesuai dengan quota). 

b. Pembukaan tabungan dan penyetoran/penarikan dapat dilakukan 

diseluruh outlet Bank BTN. 

c. Bebas biaya administrasi bulanan. 

5. Tabungan BTN HAJI Reguler  

Merupakan tabungan yang diperuntukkan kepada calon jamaah 

haji yang akan mempersipkan ibadah haji dengan program 

penyelenggaraan haji regular. 

Manfaat yang diberikan BTN HAJI Reguler: 

a. Apabila saldo mencapai Rp. 25 Juta atau sesuai ketentuan 

Departemen Agama, akan mendapatkan nomor porsi (nomor urut 

kepastian keberangkatan haji sesuai dengan quota). 

b. Pembukaan tabungan dan penyetoran/penarikan dapat dilakukan 

diseluruh outlet Bank BTN. 

c. Bebas biaya administrasi bulanan. 

6. Tabungan BTN Payroll 

Tabungan BTN Batara yang khusus digunakan untuk nasabah 

yang memakai fsilitas Payroll Bank BTN dengan reference code 58. 

Manfaat yang diberikan BTN Payroll: 



 15 

a. Merupakan tabungan khusus untuk fasilitas kolektif payroll dapat 

digunakan sebagai salah satu persyaratan kredit. 

b. Penyetoran dan penarikan dapat dilakukan di semua outlet Bank 

BTN dan Kantor Pos online (KLKK khusus untuk penyoran). 

c. Fasilitas joint account untuk rekening bersama keluarga Anda. 

d. Secara otomatis dilindungi asuransi jiwa bebas premi, dengan 

pertanggungan sampai dengan Rp. 25 Juta. 

e. Mendapatkan kartu ATM batara yang digunakan bertransaksi 

diseluruh ATM Bank BTN, jaringan ATM berlogo Link, ATM 

bersama, Prima, Plus, dan VISA. 

f. Mempunyai kesempatan mengikuti program undian berhadiah. 

g. Dapat melakukan pembayaran tagihan angsuran KPR,Telkom, 

Telkomsel dan PLN, melalui fasilitas: ATM BTN, iMobile BTN, 

Autodebet. 

h. Fasilitas auto transfer utuk transfer dana Anda secara rutin ke 

rekening lain di Bank BTN atau bank lain. 

i. Fasilitas kartu Debit BTN yang dapat digunakan di seluruh dunia. 

7. Tabungan BTN Junior 

Merupakan tabungan yang di peruntukkan bagi anak-anak 

sampai dengan pelajar umur 12 tahun dengan tujuan mendidik, 

memperkenalkan dan menumbuhkan budaya menabung sejak dini. 

Manfaat yang diberikan BTN Junior: 
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a. Penarikan dan penyetoran dapat dilakukan diseluruh loket Bank 

BTN serta di Kantor Pos yang telah Online khusus penyetoran. 

b. Bebas biaya administrasi bulanan. 

c. Perhitungan bunga harian dan dikreditkan setiap akhir bulan. 

8. Tabungan BTN Batara 

Tabungan yang diperuntukkan bagi seluruh keluarga Indonesia 

dengan berbagai kemudahan transaksi dan hadiah yang menarik. 

Manfaat yang diberikan BTN Batara: 

a. Dapat digunakan sebagai salah satu persyaratan kredit. 

b. Penyetoran dan penarikan dapat dilakukan di semua KC, KCP dan 

Kantor Pos online (KLKK khusus untuk penyetoran). 

c. Fasilitas Joint account untuk rekenung bersama keluarga Anda. 

d. Secara otomatis dilindungi asuransi jiwa bebas premi, dengan 

pertanggungan sampai dengan Rp. 25 Juta. 

e. Mendapatkan kartu ATM batara yang digunakan bertransaksi di 

mesin ATM BTN dan di lebih dari 14.000 ATM Bank Pemerintah 

yang berlogo “Link” dan lebih dari 19.000 ATM Bersama, 

PRIMA, Plus dan VISA. 

f. Mempunyai kesempatan mengikuti program undian berhadiah. 

g. Dapat melakukan pembayaran tagihan angsuran KPR, Telkom, 

Telkomsel dan PLN melalui fasilitas: ATM BTN, iMobile BTN, 

Autodebet. 
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h. Fasilitas auto transfer untuk transfer dana Anda secara rutin ke 

rekening lain di Bank BTN atau bank lain. 

i. Fasilitas kartu debit BTN VISA yang dapat digunakan di seluruh 

dunia. 

9. Tabungan BTN Juara  

Adalah tabungan yang diperuntukkan bagi pelajar usia >12 

tahun sampai dengan mahasiswa usia maksimal 23 tahun dengan 

tujuan mengedukasi, menunjang kebutuhan para remaja dalam hal 

prestasi, kreasi dan kretifitas. 

Manfaat yang diberikan BTN Juara: 

a. Penarikan dan penyetoran dapat dilakukan diseluruh loket Bank 

BTN serta di Kantor Pos yang telah Online khusus penyetoran. 

b. Tidak dikenakan biaya administrasi. 

c. Perhitungan bunga harian dan dikreditkan setiap  akhir bulan. 

10. Tabungan BTN Prima 

Merupakan tabungan yang memberikan bunga yang tinggi dan 

point reward yang dapat ditukarkan dengan hadiah-hadiah menarik. 

Manfaat yang diberikan BTN Prima: 

a. Bunga kompetitif, perhitungan bunga harian dan dikreditkan setiap 

akhir bulan. 

b. Memperoleh bonus bunga 1.5% p.a dari saldo, apabila tidak ada 

penarikan selama 2 (dua) bulan penuh. 
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c. Memperoleh point reward yang dapat ditukarkan dengan berbagai 

hadiah langsung yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan dan 

lifestyle Anda. 

d. Secara otomatis dilindungi asuransi jiwa bebas premi, dengan uang 

pertanggungan maksimal Rp. 50 Juta. 

e. Mendapatkan point reward untuk nasabah perorangan, 1 poin 

untuk setiap kelipatan Rp. 100.000 dari saldo. 

b. Produk Jasa Bank Tabungan Negara  

1. ATM BATARA 

Merupakan fasilitas layanan kartu bagi nasabah Tabungan dan 

Giro memberikan kemudahan bagi nasabah yang memenuhi berbagai 

macam kebutuhan transaksi melalui ATM seperti tarik tunai. 

2. SMS BATARA 

Fasilitas layanan Transaksi Perbankan yang bisa dilakukan 

lewat handphone. 

3. CONTACT CENTER 

Memberikan layanan terpadu dan terbaik bagi nasabah selama 

24 jam sehari dan 7 hari seminggu, menerima dan menindak lanjuti 

complain dan saran nasabah. 

4. WESTERN UNION 

Jasa pengiriman uang antar Negara di dunia secara cepat (Tepat 

waktu online). 
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5.  KARTU DEBET VISA   

Kartu debet yang membuat belanja menjadi lebih mudah, aman 

dan dapat digunakan untuk transaksi semua merchant dengan jaringan 

yang memasang logo visa. 

6. BATARA PAYROLL 

Layanan Bank Tabungan Negara bagi pengguna jasa dalam 

mengelola pembayaran gaji dan bonus serta kebutuhan financial 

lainnya yang bersifat rutin bagi karyawan pengguna jasa. 

7. SPP ONLINE 

Layanan Bank Tabungan Negara dalam perguruan tinggi dan 

sekolah dalam menyediakan Delivery Channel dan menerima setoran 

biaya-biaya Pendidikan Online. 

8. SAFE DEPOSIT BOX 

Tempat penyimpanan surat berharga dari kebakaran, kejahatan 

dan resiko lainnya. 

9. PAYMENT POINT 

Layanan bagi nasabah untuk membayar tagihan rutin, seperti 

tagihan secara online, tagihan telepon, dan listrik. 

10. BANK GARANSI 

Pernyataan yang dikeluarkan oleh Bank atas permintaan 

nasabah untuk menjamin resiko tertentu apabila nasabah tidak dapat 

melakukan kewajiban. 
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2.5 Nilai-Nilai Dasar Budaya Dan 12 Perilaku Utama 

Dengan berbekal pengalaman sejak tahun 1976, Bank BTN tetap 

memegang komitmen untuk mensukseskan program pemerintah dibidang 

perumahan. Oleh karena itu, Bank BTN memiliki budaya kerja yang terdiri 

dari 6 nilai-nilai dasar dan 12 perilaku utama yang diterapkan terhadap setiap 

pegawai untuk mencapai visi dan misi dalam perwujudan POLA PRIMA 

tersebut sebagai berikut. 

 

Tabel II.1 : Budaya Perusahaan 

POLA PRIMA 

 

6 Nilai Dasar 12 Perilaku Utama 

Pelayanan Prima 1) Ramah, sopan dan bersahabat 

 2) Peduli, pro aktif dan cepat tanggap 

InOvasi 3) Berinisiatif melakukan penyempurnaan 

 4) Berorientasi menciptakan nilai tambah 

KeteLAdanan 5) Menjadi contoh dalam berperilaku baik dan benar 

 6) Memotivasi penerapan nilai-nilai budaya kerja 

PRofesionalisme 7) Kompeten dan bertanggung jawab   

 8) Bekerja cerdas dan tuntas 

Integritas 9) Konsisten dan disiplin 

 10) Jujur dan berdedikasi 

KerjasaMA 11)  Tulus dan terbuka 

 12) Saling percaya dan menghargai 

 


