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Kepemilikan rumah adalah salah satu indikator tingkat kesejahteraan suatu masyarakat di mana 

rumah sekaligus juga menjadi sarana awal dalam membangun keluarga yang sejahtera. Sayangnya, 

meski kebutuhan masyarakat akan rumah sebenarnya merupakan salah satu kebutuhan yang sangat 

mendasar, nilai perolehannya yang tinggi sering kali sulit untuk dipenuhi dengan penghasilan yang 

dimiliki oleh kebanyakan masyarakat Indonesia. Bahkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 

tahun 2015, backlog masih mencapai angka 11,4 juta unit rumah yang masih harus dipenuhi oleh 

pemerintah.  

https://www.pu.go.id/berita/view/12606/data-perumahan-bps-harus-dijadikan-acuan 

 

Untuk menjawab tantangan inilah BTN hadir di Indonesia. Keberadaan BTN adalah untuk ikut 

berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan bangsa melalui penyediaan kredit perumahan yang 

menjangkau lapisan masyarakat bawah agar mereka yang kurang mampu sekalipun punya kesempatan 

untuk memenuhi impiannya untuk memiliki rumah. Sejak tahun 1976, atau lebih dari 40 tahun sudah, 

BTN melakukan berbagai sepak terjang dan terobosan dalam menyediakan kredit perumahan, 

khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui rumah subsidi di seluruh pelosok tanah air. 

Selama tahun 2017 saja, BTN telah merilis 2 (dua) produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi 

masyarakat berpenghasilan rendah, yaitu KPR Mikro dan KPR untuk pekerja sektor informal dengan 

bunga rendah dan skema cicilannya sangat ringan yang tidak mencapai Rp50.000 per hari, sehingga 

dapat diakses oleh lebih dari 27.000 mitra/pengemudi ojek GoJek dan GRAB di 14 kota di Indonesia. 

https://www.grab.com/id/en/blog/driver/grabbike-jabodetabek-grab-rumah-btn/ 

https://keuangan.kontan.co.id/news/btn-sediakan-kpr-bersubsidi-untuk-driver-grab 

https://www.liputan6.com/bisnis/read/3526687/pengemudi-grab-bisa-dapat-kpr-subsidi-btn-cicilan-rp-48-ribu-per-

hari 

https://driver.go-jek.com/hc/id/articles/360001145688-Cicilan-Rumah-dengan-Bank-BTN 

https://www.btn.co.id/Conventional/Informasi-yang-Anda-Butuhkan-Saat-Ini/Info/BTN-PERLUAS-JANGKAUAN-

KPR-UNTUK-GO-JEK-DI-SURABAYA 

https://finance.detik.com/properti/d-3647399/3-kali-ditolak-bank-abang-go-jek-ini-akhirnya-bisa-cicil-rumah-rp-

40000hari 

 

 BTN juga mendukung para atlet-atlet terbaik Indonesia di 2018 ini dengan memberikan KPR Atlet 

untuk atlet-atlet Indonesia beserta para pengurus Komite Olimpiade Indonesia (KOI). 

https://www.liputan6.com/asian-games/read/3543876/bank-btn-luncurkan-kpr-khusus-atlet-ini-keuntungannya 

https://swa.co.id/swa/trends/bank-btn-salurkan-kpr-untuk-atlet 

http://finansial.bisnis.com/read/20180530/90/801326/btn-siapkan-kpr-khusus-atlet-bunga-pinjaman-mulai-5-per-

tahun 

Meski mengalami berbagai tantangan yang harus dihadapi, hingga kini BTN tetap konsisten 

menjadi motor utama institusi perbankan yang menyediakan beragam produk dan layanan di bidang 

perumahan, terutama melalui KPR, baik KPR Subsidi untuk segmen menengah ke bawah, termasuk di 

dalamnya KPR Non-Subsidi untuk segmen menengah ke atas. Apa yang BTN lakukan ini mendukung 

program pemerintah “Program Sejuta Rumah Untuk Rakyat” yang telah dicanangkan oleh Bapak 

Presiden Joko Widodo dalam program NAWACITA (9 agenda perubahan untuk Indonesia), di mana BTN 
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senantiasa mengambil posisi terdepan, dengan pangsa pasar sebesar 36,30%, dalam menyalurkan KPR 

kepada masyarakat Indonesia, khususnya KPR Subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan 

pangsa pasar mencapai 95,42%. 

https://keuangan.kontan.co.id/news/berkat-kredit-perumahan-kredit-btn-naik-21-di-tahun-2017 

http://id.beritasatu.com/home/btn-kuasai-pasar-kpr/171986 

 Tidak hanya program pemerintah, apa yang dilakukan BTN juga ikut mendukung komitmen 

pemerintah Indonesia dalam mewujudkan Millenium Development Goals di tanah air, khususnya dalam 

hal memberantas kemiskinan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat bawah melalui 

kepemilikan rumah, mendorong peningkatan kesehatan ibu dengan kesempatan untuk hidup dalam 

rumah yang layak serta lingkungan yang sehat, serta ikut memastikan kelestarian lingkungan, di mana 

BTN selalu memastikan bahwa pembangunan perumahan yang diprakarsai oleh KPR dari BTN tidak 

mencederai lingkungan alam sekitar. Tidak berhenti sampai di situ, BTN juga ikut berperan dalam 

Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dengan prinsip menetralisir dampak negatif dari pembangunan 

tidak hanya terhadap lingkungan (misalnya pencemaran air, udara dan tanah),  melainkan juga dalam 

aspek sosial (misalnya urbanisasi ke kota besar, kesenjangan sosial, pemukiman kumuh, dll). Dalam hal 

ini, prinsip tripple bottom line diterapkan BTN dalam segala aktivitas bisnis dan operasional dengan tidak 

hanya berorientasi pada aspek komersil demi keuntungan perusahaan semata, melainkan senantiasa 

berinisiatif agar eksistensi BTN tidak hanya memberikan dampak positif bagi lingkungan, melainkan juga 

bagi masyarakat luas secara nyata. 

https://www.btn.co.id/-/media/User-Defined/Document/Hubungan-Investor/ind/Laporan-Tahunan/Laporan-

Berkelanjutan-2018.pdf 

 

Sebagai contoh dalam mendukung peningkatan pendidikan masyarakat Indonesia, BTN juga 

menyediakan Kredit Pendidikan bagi para nasabah BTN yang membutuhkan biaya pendidikan S2 dan 

S3. 

https://www.btnproperti.co.id/blog/dukung-pendidikan-btn-tawarkan-kredit-pendidikan-single-digit-1657.html 

https://ekonomi.kompas.com/read/2018/04/10/164004726/gandeng-23-perguruan-tinggi-btn-sediakan-kredit-

pendidikan-dengan-bunga-65 

 

Hingga hari ini, BTN tetap memiliki komitmen yang tinggi dalam hal pemenuhan kebutuhan rumah 

bagi masyarakat hingga ke pelosok terpencil sekalipun yang bahkan tidak terlayani oleh institusi 

keuangan lainnya. 

https://keuangan.kontan.co.id/news/btn-siap-ekspansi-ke-bengkulu 

 

Inisiatif ini dijalankan oleh BTN dengan sebuah keyakinan bahwa meski nilai komersil yang 

dinikmati perusahaan rendah, perumahan yang terbangun di lokasi tersebut selanjutnya akan memicu 

pengembangan wilayah dan peningkatan perekonomian di daerah tersebut melalui terbukanya akses 

transportasi, munculnya fasilitas-fasilitas umum dan sosial, serta pada akhirnya lapangan usaha baru 

yang tumbuh pesat dari munculnya industri-industri rumah tangga. Pilihan komitmen ini tentu saja 

membawa implikasi tantangan tersendiri bagi BTN, di mana BTN berkeyakinan bahwa tantangan demi 

tantangan yang ada dapat diselesaikan apabila BTN juga berkomitmen untuk senantiasa 

mengedepankan praktik Governance-Risk-Compliance (GRC) dalam praktik bisnis dan operasinya. BTN 

hingga kini terus berupaya untuk menjadi leader dan role model dalam implementasi GRC terintegrasi di 

industri yang mengadopsi rujukan-rujukan standar praktik terbaik dunia. Adapun integrasi GRC melalui 

https://keuangan.kontan.co.id/news/berkat-kredit-perumahan-kredit-btn-naik-21-di-tahun-2017
http://id.beritasatu.com/home/btn-kuasai-pasar-kpr/171986
https://www.btn.co.id/-/media/User-Defined/Document/Hubungan-Investor/ind/Laporan-Tahunan/Laporan-Berkelanjutan-2018.pdf
https://www.btn.co.id/-/media/User-Defined/Document/Hubungan-Investor/ind/Laporan-Tahunan/Laporan-Berkelanjutan-2018.pdf
https://www.btnproperti.co.id/blog/dukung-pendidikan-btn-tawarkan-kredit-pendidikan-single-digit-1657.html
https://ekonomi.kompas.com/read/2018/04/10/164004726/gandeng-23-perguruan-tinggi-btn-sediakan-kredit-pendidikan-dengan-bunga-65
https://ekonomi.kompas.com/read/2018/04/10/164004726/gandeng-23-perguruan-tinggi-btn-sediakan-kredit-pendidikan-dengan-bunga-65
https://keuangan.kontan.co.id/news/btn-siap-ekspansi-ke-bengkulu


interkoneksi dan sinergi antara fungsi dalam GRC yang dikembangkan oleh BTN menjadi kultur 

perusahaan menghasilkan pengendalian internal yang lebih optimal untuk meningkatkan operational 

excellence kinerja organisasi yang berlandaskan budaya kerja etis, patuh terhadap peraturan, dan 

berbasis risiko di seluruh aspek bisnis dan operasi perusahaan. Secara nyata, BTN mampu mengelola 

risiko likuiditas dan mengatasi tantangan mismatch antara kredit KPR yang berjangka panjang dengan 

ketersediaan dana yang rata-rata berjangka pendek. BTN juga secara yakin melangkah dalam 

menjalankan transformasi untuk menjadi bank yang terdepan dalam pembiayaan perumahan dengan 

kualitas layanan bertaraf internasional. Sebagai tambahan, BTN sukses memberikan kontribusi terbesar 

dalam program pemerintah “Program Sejuta Rumah Untuk Rakyat” di mana BTN telah menyalurkan KPR 

untuk 1,73 juta rumah. 

 

https://bisnis.tempo.co/read/1045151/program-sejuta-rumah-btn-salurkan-161-juta-unit-kpr/full&view=ok 

https://katadata.co.id/berita/2018/02/14/dukung-program-sejuta-rumah-btn-targetkan-750-ribu-kpr-tahun-ini 

https://finance.detik.com/moneter/d-3684657/btn-sudah-salurkan-rp-155-t-untuk-program-sejuta-rumah 
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Perbaikan Berkelanjutan Menjadi Leader of GRC Implementation 
 

1. Leading in GRC IMPLEMENTATION 

 Sejak tahun 2015 Bank BTN telah mengimplementasikan integrasi antara fungsi Governance, 

Risk, dan Compliance (Integrated GRC). Inisiatif ini diwujudkan melalui integrasi fungsi-fungsi yang ada 

dalam GRC serta pengembangan budaya perusahaan. Sebagai bank pelopor implementasi Integrated 

GRC di Indonesia, Bank BTN sedang berupaya melakukan penyempurnaan di setiap lini G-R-C untuk 

menjadi leader dan role model dalam implementasi Integrated GRC di Indonesia. Adapun kerangka kerja 

Integrated GRC dan budaya BTN mencakup 3 aspek utama perusahaan yaitu business strategy, 

business management, dan business patform yang diturunkan ke dalam pembagian tugas dan tanggung 

jawab sebagai berikut: 

1) Governance  

a) Menetapkan dan mengevaluasi kinerja terhadap objektif 

b) Wewenang untuk mengotorisasi strategi dan model bisnis untuk mencapai tujuan 

2) Risk Management 

a) Mengidentifikasi dan mengatasi hambatan untuk mencapai tujuan 

b) Mengidentifikasi dan mengatasi risiko yang berada di luar batas  

3) Compliance  

a) Proaktif mendorong dan mewajibkan kepatuhan terhadap kebijakan yan telah ditetapkan 

b) Mendeteksi dan menanggapi ketidakpatuhan 

4) Culture 

a) Menetapkan pola pikir individu yang menjunjung perilaku etis, nilai kepercayaan, integritas dan 

akuntabilitas. 

 

BTN juga membuat suatu ukuran kinerha terintegrasi untuk memantau efektivitas GRC terintegrasi 

berupa Key Performance Index, Key Risk Indicator dan Key Compliance Indicator) yang kemudian diolah 

menjadi GRC Indeks, di mana berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi GRC index tersebut BTN 

melakukan evaluasi dan penyempuranaan implementasi Integrated GRC di lingkungan BTN. Adapun 

penerapan Integrated GRC dan transformasi budaya di seluruh lingkungan perusahaan dibuktikan 

dengan beberapa pengakuan dan penghargaan yang diterima perusahaan sebagai berikut: 

 Sertifikasi ISO 9001:2015 Risk Management Services dari SGS Indonesia untuk Enterprise Risk 
Management Division; 

 Sertifikasi ISO 9001:2015 Compliance Assurance dari SGS Indonesia untuk Compliance & 
Governance Division; 

 Sertifikasi ISO 9001:2015 For The Following Activities Internal Audit Services dari United Kingdom 
Accreditation Service (UKAS) untuk General, Sharia and IT Audit; 

 Peringkat 2 kategori BUMN Keuangan Listed pada Annual Report Award 2016; 

 The Asset Gold Award for Corporate Governance and Investor Relations; 

 Gold Award for Governance, Risk and Compliance Award pada ASEAN Risk Award; 

 “Good Corporate Governance Award 2017” Indonesia Most Trusted Companies dari IICG dan 
SWA 19 Desember 2017 Nasional; 

 Top 5 Most Reputable Companies in Banking Sector With Core Capital Rp5 – 30 Trillion dari 
Warta Ekonomi Majalah Nasional “Indonesia Best Corporate Reputation Award 14 Desember 
2017 Nasional; 



 

Selain itu, implementasi Integrated GRC juga memberikan kontribusi nyata pada kinerja 

perusahaan, di mana BTN pertumbuhan aset tahun 2017 mencapai 22,04% menjadi Rp. 261,36 triliun, 

kredit yang dikucurkan perusahaan selama 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan peningkatan hampir 2 

(dua) kali lipat, dari Rp115,92 triliun pada Desember 2014 menjadi Rp198,99 triliun pada Desember 

2017, serta kredit dan pembiayaan meningkat 21,01% dari tahun 2016 sebesar Rp164,45 triliun. Adapun 

dengan pertumbuhan yang tinggi, perusahaan tetap mampu menjaga kualitas kredit yang disalurkan 

sedemikian rupa dan sukses menekan kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) di tingkat 

2,66% pada tahun 2017. 

https://www.cnbcindonesia.com/market/20180213134327-17-4236/laba-bank-btn-2017-tumbuh-15-capai-rp-302-

triliun 

2. EDUCATING PEOPLE in strengthening risk culture 

BTN meyakini bahwa budaya risiko perusahaan yang menyatu dalam kultur perusahaan 

merupakan kunci kesuksesan dalam mempertahankan integritas individu dan kepatuhan perusahaan. 

Sebagai wujud komitmen untuk membangun budaya risiko yang kuat, BOD dan BOC menandatangani 

Risk Culture Statement yang berisikan komitmen manajemen untuk mendukung dan menerapkan 

budaya risiko di tiap aspek bisnis dan operasional BTN, serta senantiasa mengkomunikasikan pesan 

yang kuat dan tegas dalam berbagai kesempatan. BTN juga melaksanakan BTN Risk Culture Exhibition, 

melaksanakan campaign program bernama Risk Culture Festival BTN, dan menjadi satu-satunya bank 

di Indonesia yang berinovasi dalam mengembangkan metode gamification untuk mengenalkan konsep, 

teori, dan implementasi manajemen risiko secara lugas, fun, serta kekinian kepada seluruh individu BTN. 

 

Adapun beragam ide out of the box kemudian diwujudkan dalam rangkaian aktivitas program Risk 

Culture Festival BTN 2018 antara lain: 

1) Movie Review 

BTN melaksanakan perlombaan penulisan review bagi para karyawan mengenai film The Big Short yang 

bercerita tentang krisis di Amerika akibat kasus subprime mortgage, di mana review yang dibuat harus 

mengenai risiko dan pengelolaannya, serta pembelajaran yang diambil dari jalan cerita film. Adapun 

kegiatan ini diikuti oleh 128 unit kerja dari total 138 unit kerja BTN; 

2) RiskPoster 

BTN melaksakan perlombaan pembuatan poster bagi para karyawan dengan topik risiko dan manajemen 

risiko, di mana kegiatan ini diikuti oleh 122 unit kerja dari total 138 unit kerja BTN; 

3) RiskJingle  

BTN melaksakan perlombaan pembuatan jingle bagi para karyawan mengenai risiko dan manajemen 

risiko. Adapun hingga bulan September 2018 ini, perlombaan masih dalam tahap pengumpulan hasil 

karya oleh seluruh unit kerja Bank BTN; 

4) Short Movie 

BTN melaksanakan perlombaan pembuatan film pendek bagi para karyawan mengenai risiko dan 

manajemen risiko. Adapun kegiatan ini rencananya akan dialaksanakan di bulan November 2018;  

5) RiskAmbassador 

BTN melaksanakan perlombaan pemilihan risk champion untuk menjadi representative icon di bidang 

manajemen risiko bagi para pegawai yang telah menunjukkan keteladanan perilaku sebagai duta budaya 

https://www.cnbcindonesia.com/market/20180213134327-17-4236/laba-bank-btn-2017-tumbuh-15-capai-rp-302-triliun
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sadar risiko dan duta pengelolaan risiko yang efektif di lingkungan unit kerjanya, di mana pesertanya 

merupakan utusan terbaik dari tiap unit kerja yang ada di BTN; 

6) Inisiatif lainnya 

Berbagai perlombaan di atas yang berlangsung sepanjang tahun diselingi dan dilengkapi dengan 

berbagai aktivitas sosialisasi dan edukasi mengenai manajemen risiko, kuis tentang manajemen risiko, 

compliance, human capital, anti-fraud, whistle-blowing, business continuity management dan lain 

sebagainya dengan memanfaatkan format interaktif berbasis web yang mudah diakses oleh seluruh 

karyawan. 

 
http://kummara.com/article/gamifying-risk-awareness-at-btn-risk-champion-workshop 

http://kummara.com/article/gamifying-risk-awareness-at-btn-risk-champion-workshop

