
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Kuasai Pasar Perumahan Jatim, Terus Pacu Ekspansi

layouter: edo

JUMAT, 29 SEPTEMBER 2017 HALAMAN 13

PADA tahun ini, Bank 
BTN pun membidik  pem
bi a yaan  perumahan se ba
nyak 666.000 unit rumah 
di seluruh Indonesia.  De
ngan target itu,  Bank 
BTN  tetap menjadi bank  
ter  depan  dalam mendu
kung  program  pemerintah 
mem bangun  satu  juta ru
mah  yang diinisiasi Pre si
den Joko Widodo.

Sebagaimana diketahui, 
Pe merintahan Joko Wi do
doJusuf Kalla telah men ca
nangkan Program Satu Ju
ta Rumah untuk me ngatasi 
backlog peru ma han yang 
saat ini telah me n capai 15,6 
juta unit ru mah.

“Kami berkomitmen  
mendukung program satu  
juta rumah. Kami  optimis  
target penyaluran KPR 
untuk 666 ribu unit rumah 
tahun ini bisa direali sa
sikan,” ujar Managing Di
rector  Bank BTN Han da
yani saat ditemui Radar 
Su rabaya di Jakarta, Se
lasa (26/9).

Sebagai bank BUMN yang 
selalu berupaya me la yani 
ke butuhan masya rakat, 
Bank BTN  ber ko mit men  
men  dukung Ma sya rakat 
Ber penghasilan Rendah 
(MBR) untuk me miliki ru
mah lewat skema  kredit pe
milikan rumah  (KPR) ber
subsidi. Tahun ini, Bank 
BTN mengalokasi pem bia
yaan untuk 504.122 unit ru
mah bersubsidi. Sementara 
alokasi pembiayaan untuk 
KPR nonsubsidi mencapai 
161.878 unit rumah.

Handayani optimis tar
get itu bisa direalisasikan 
ka rena permintaan ter ha

2017, Yakin Biayai 666.000 Rumah

dap rumah terus tumbuh 
seiring dengan mem baik
nya perekonomian dan ini 
ber ujung pada perlunya 
ku curan kredit.  Seba
gaimana diketahui, Bank 
Indonesia (BI)  dalam dua 
bulan terakhir telah  me
nu runkan  suku bunga 
acuan 7  Days Repo Rate 
ma singmasing sebesar  25  
basis poin dari 4,75 persen 
menjadi 4,25 persen.

Turunnya bunga acuan 
di harapkan bisa  menjadi 
sti mulus pergerakan pere
konomian,  termasuk  sek
tor properti yang menjadi 
fokus BTN dalam menya
lur kan pembiayaan. Ada
pun, hingga Juni 2017, 
Bank BTN telah menya
lurkan KPR  sebanyak 
370.173 unit rumah 
dengan total pembiayaan 
men capai Rp39,01 triliun. 

Selain  mendukung da
lam  bentuk menyediaan 
pem biayaan, Bank BTN 
se cara konsisten terus 
memperkuat sumber pem
biayaan, mendorong ke ter
jangkauan,  serta ber siner
gi dengan sta keholder  pe
ru mahan  dalam penye di a
an  rumah guna me n suk
seskan Program Satu Juta 
Rumah. 

Secara keseluruhan, 

Bank BTN terus menca
tatkan kinerja positif 
sepanjang semester per
tama tahun ini. Chief Cre
dit Officer Bank BTN 
Nixon Napitupulu me nga
takan pada semester 
I/2017, Bank BTN telah 
menyalurkan kredit dan 
pembiayaan senilai 
Rp177,4 triliun atau naik 
18,81 persen  secara ta
hunan (year-on-year/yoy) 
dari Rp149,31 triliun di 
periode yang sama tahun 
sebelumnya. 

Di sisi lain, total Dana 
Pihak Ketiga (DPK) yang 
berhasil dihimpun Bank 
BTN  hingga Semester I 
2017 mencapai Rp159,12 
triliun atau naik 18,26 
persen dibanding periode 
yang sama tahun lalu yang 
tercatat Rp134,55 triliun. 

Kinerja penyaluran kre
dit dan penghimpunan 
sim panan  yang berhasil 
dica tatkan Bank BTN pun 
turut menyumbang pe
ning katan laba bersih 
Bank BTN. Hingga Se mes
ter I 2017, laba bersih 
bank yang berhasil dibu
kan mencapai Rp 1,27 tri
liun, tumbuh  21,95 persen 
dibanding periode yang 
sama tahun lalu yang 
tercatat  Rp1,04 triliun. 

Kinerja yang solid dalam 
pertumbuhan kredit dan 
penghimpunan DPK juga 
mengerek posisi aset Bank 
BTN menjadi Rp224,06 
tri liun pada Juni 2017 
atau tumbuh 18,23 persen  
dibanding periode yang 
sama tahun 2016 yang ter
catat Rp189,51 triliun.
(mna/hen)

nyuk seskan Program Satu 
Juta Rumah. Selain itu, 
permin taan hunian yang 
masih tinggi di wilayah ini.

“Tahun ini kami op ti mis tis 
kredit akan tumbuh se ki tar 
21%23%. Untuk men capai 
target tersebut, ka mi akan 
memak si mal kan penyaluran 
kredit di daerah. Salah satu 
daerah yang potensial yakni 
Jawa Ti mur,” jelas Direktur 
Uta ma Bank BTN Mar yo no, 
belum lama ini.

Adapun, untuk memu
dah kan masyarakat me mi
liki rumah, Bank BTN me
nawarkan beragam pro duk 
menarik. Mulai dari KPR 
dengan bunga 5% fixed 
hing ga 20 tahun, uang 
muka 1%, hingga KPR mi
kro dengan cicilan yang 
bisa dibayar harian, ming
guan, hingga bu lanan.

Menurut Maryono, dari 
ha sil riset Bank 
BTN me

nunjukkan permintaan akan 
hunian di Jatim mencapai 
sekitar lebih dari 230.000 
unit pada 2017. Namun, pa
so kan rumah di wilayah ini 
baru mencapai sekitar 7 per
sen  dari permintaan atau 
setara lebih dari 15.000 unit 
rumah. 

Tahun ini, Bank BTN 
mem bidik penyaluran KPR 
lebih dari 18.000 unit 
rumah atau melebihi paso
kan unit rumah yang ada. 
“Ka mi tetap optimistis 
men capai target, kendati 
posisi target berada di atas 
pasokan hunian yang ada. 
Untuk itu tahun ini Bank 
BTN akan gencar bermitra 
dengan REI dan APERSI 
da lam meningkatkan pa so 
kan unit hunian bagi ma
syarakat di Jawa Ti mur,” 
kata Maryono.

Hingga Juni 
2 0 1 7 , 

Bank BTN pun te lah 
menyalurkan KPR un tuk 
sekitar 7.500 unit ru mah di 
Jatim. Untuk KPR Non
Subsidi, Bank BTN telah 
menyalurkan kredit un tuk 
sekitar 3.550 unit ru mah 
atau setara Rp1,07 tri liun. 
Pada segmen ini, ko takota 
besar seperti Su rabaya, 
Sidoarjo, dan Ma lang masih 
mendominasi penyaluran 
KPR NonSubsidi terbanyak. 

Kemudian, pada segmen 
KPR Subsidi, Bank BTN te
lah menyalurkan pinja man 
untuk pemilikan ham pir 
3.950 unit rumah atau 
senilai Rp414 miliar. Untuk 
jenis KPR ini, kotako ta 
berkembang seperti Jem
ber, Malang, dan Gre sik 
tercatat sebagai wi la yah 
dengan penyaluran kredit 
terbanyak. (mna/hen)

IST

PERESMIAN RUMAH MURAH: Presiden Joko Widodo (tengah) dan Dirut PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Maryono (kiri) 
meresmikan proyek perumahan tapak murah sekitar 9.000 unit bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Cikarang, Bekasi, Kamis (4/5). 

Dukung Program 
Satu Juta Rumah

JAKARTA–Meski te lah 
mencatatkan diri se ba gai 
pemimpin pasar pem
biayaan perumahan baik di 
Jawa Timur maupun se
cara nasional, PT Bank Ta
bungan Negara (Per se ro) 
Tbk. tetap terus ber eks
pansi. Di Jawa Timur sen
diri, Bank BTN tercatat se
bagai pemimpin pasar kre
dit pemilikan rumah (KPR) 
dengan pangsa se be sar 
54%. Kendati telah men
catatkan diri sebagai pe
mimpin pasar, BTN ber ko
mitmen akan terus meng
genjot bisnis di wilayah ini.

Tujuannya, yakni mem
ban tu masyarakat Indo ne sia 
memiliki rumah de ngan 
mudah dan skema ci cilan 
ringan. Berbagai ak si 
ekspansi dengan ber a gam 
inovasi juga di la kukan 
untuk me


