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Krisis keuangan yang terjadi di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia semakin menyadarkan

akan pentingnya stabilitas sistem keuangan. Ketidakstabilan  sistem keuangan menimbulkan dampak

yang sangat buruk yakni menurunnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan dan besarnya biaya

pemulihan ekonomi khususnya sektor keuangan akibat krisis tersebut. Oleh karena itu, stabilitas sistem

keuangan wajib dipelihara untuk menjamin kepentingan publik.

Pada intinya, stabilitas keuangan adalah terhindarnya dari krisis atau instabilitas keuangan.

Stabilitas keuangan merupakan salah satu fungsi utama dari bank sentral modern, yang tidak kalah

pentingnya dengan stabilitas moneter. Stabilitas keuangan mutlak diperlukan untuk mewujudkan dan

memelihara stabilitas moneter. Hal ini sangat tepat dengan misi Bank Indonesia yakni “mencapai dan

memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pemeliharaan kestabilan moneter dan pengembangan

stabilitas sistem keuangan untuk pembangunan nasional jangka panjang yang berkesinambungan”.

Namun demikian, secara lebih luas, tanggung jawab untuk memelihara stabilitas sistem keuangan tersebut

merupakan tanggung-jawab bersama lembaga terkait khususnya bank sentral, otoritas pengawas dan

pemerintah.

Sejalan dengan itu, Bank Indonesia mengkaji dan memantau perkembangan dan permasalahan

stabilitas sistem keuangan Indonesia serta mengajukan rekomendasi untuk memperkuat ketahanannya.

Hasil kajian dan pantauan tersebut akan disajikan secara berkala dalam “Kajian Stabilitas Keuangan

(KSK)”. Berbeda dengan laporan-laporan Bank Indonesia lainnya seperti Laporan Tahunan, kajian ini

difokuskan pada penilaian risiko-risiko yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan nasional

serta lebih berorientasi kedepan (forward looking) dengan juga menyajikan prospek sistem keuangan

nasional.

Selama tahun 2002, sistem keuangan Indonesia relatif stabil dan diperkirakan akan tetap dapat

terpelihara pada tahun-tahun mendatang. Namun demikian, perlu diwasapadai beberapa permasalahan

yang dapat memberikan tekanan terhadap stabilitas sistem keuangan baik yang bersumber dari internal

seperti lambannya kemajuan dalam proses peningkatan kualitas kredit dan kinerja perbankan, maupun

yang bersumber dari lingkungan eksternal antara lain melesunya perekonomian dunia dan defisitnya

anggaran pemerintah akibat beratnya beban untuk pembayaran hutang domestik dan luar negeri.

KSK ini ditujukan kepada semua pihak terkait yakni stakeholders Bank Indonesia khususnya dan

publik umumnya. Kajian dan rekomendasi yang disajikan dalam KSK diharapkan bermanfaat bagi

KATA  PENGANTAR
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pemerintah dan lembaga terkait dalam rangka memelihara stabilitas sistem keuangan nasional.

Disamping itu, kajian ini diharapkan dapat membangun kepedulian sekaligus rasa tanggung-jawab

terhadap berbagai permasalahan dalam sistem keuangan sesuai dengan peranan dari masing-masing

lembaga.

Dewan Gubernur patut berterima kasih dan memberikan apresiasi kepada Tim Penyusun, satuan

kerja terkait dan para personilnya atas dedikasi, kontribusi dan kolaborasinya dalam merampungkan

edisi perdana KSK ini. Akhirnya kami mengharapkan saran, komentar maupun kritik dari semua pihak

demi penyempurnaan kajian ini di masa mendatang.

Jakarta, April 2003

Maman H. Somantri

Deputi Gubernur
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Secara umum, stabilitas keuangan pada tahun 2002 dapat terpelihara. Hal tersebut ditunjang

oleh keberhasilan kebijakan moneter dalam menstabilkan nilai tukar dan meredam laju inflasi serta

kemajuan yang dicapai melalui kebijakan mikro-prudensial mencakup restrukturisasi perbankan termasuk

penyempurnaan kerangka regulasi dan pengawasan bank. Namun demikian, perlu diwaspadai beberapa

aspek yang berpotensi mengganggu ketahanan sistem keuangan baik yang bersumber dari internal (en-

dogenous risk) maupun eksternal (exogenous risk).

Melemahnya perekonomian negara tujuan ekspor utama Indonesia menjadi salah satu faktor

pendorong turunnya pertumbuhan ekspor. Sebagai akibatnya, perusahaan eksportir terutama yang dibiayai

dengan kredit perbankan mengalami peningkatan risiko keuangan yang kemudian mengurangi kemampuan

pemenuhan kewajiban hutangnya pada perbankan. Kondisi ini ditengarai ikut memperburuk kualitas

asset perbankan dan sistem keuangan.

Sementara itu, permasalahan fiskal terutama beratnya beban pemerintah untuk pembayaran

hutang domestik dan luar negeri menekan laju pertumbuhan ekonomi  dan sektor riil. Hal ini berdampak

negatif terhadap portofolio kredit dan kinerja perbankan. Disamping itu, belum tuntasnya penyelesaian

hutang luar negeri sektor swasta selain menghambat keleluasaan ger ak investasinya juga menekan

neraca pembayaran yang dapat memicu krisis hutang dan dapat membahayakan stabilitas sistem

keuangan.

Struktur perbankan Indonesia masih belum berubah sebagai dampak dari krisis perbankan 1997

yang berujung pada rekapitalisasi bank-bank yang dinilai layak dan berperan penting dalam perekonomian.

Sistem perbankan Indonesia sangat terkonsentrasi pada 13 bank besar (BB) dengan pangsa sebesar

74,9% dari total asset sistem perbankan.

Secara umum, kondisi industri perbankan semakin membaik setelah program rekapitalisasi dan

restrukturisasi yang dilakukan sejak tahun 1999. Hal tersebut ditunjukkan oleh agregat profitabilitas

(RoE 14,8%) dan permodalan (CAR 21,7%) yang cukup memadai. Namun demikian, kemampuan kapitalisasi

internal perbankan khususnya bank-bank rekapitalisasi masih sangat rendah terutama disebabkan oleh

rendahnya pertumbuhan kredit. Pendapatan utama 13 BB masih tergantung dari kupon obligasi karena

asset mereka didominasi oleh obligasi rekap. Disamping itu, peningkatan modal dibeberapa bank belum

sepenuhnya menyerap potensi kerugian terutama yang bersumber dari risiko pasar dan risiko operasional.

Dengan penerapan ketentuan permodalan baru yang mengakomodasi risiko pasar pada tahun 2003

Ringkasan Eksekutif
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kemungkinan terdapat beberapa bank yang menurun modalnya, namun masih diatas kebutuhan mini-

mum (8%).

Selama tahun 2002, risiko-risiko sistem perbankan secara menyeluruh masih cukup tinggi dengan

arah yang stabil. Risiko kredit perbankan masih tinggi dengan arah menurun. Sedangkan risiko pasar dan

risiko likuiditas perbankan moderat dengan arah yang stabil. Tingginya risiko kredit perbankan ditunjukkan

oleh besarnya kredit bermasalah (non-performing loans-NPL) yakni sebesar 8,1% (bruto) atau 2,1% (neto).

Sebagian besar penurunan kredit bermasalah sejak terjadinya krisis 1997 tercapai melalui pengalihan

kepada BPPN sedangkan sisanya direstrukturisasi dan dihabus-bukukan. Permasalahan utama dalam

perkreditan perbankan mencakup: (i) kendala dalam restrukturisasi kredit akibat kondisi perekonomian

yang belum menunjang; (ii) daya serap sektor riil khususnya korporasi masih relatif rendah karena

sebagian besar masih dalam proses restrukturisasi; (iii) pertumbuhan kredit baru yang rendah dan

didominasi kredit kecil dan konsumsi. Perlu diwaspadai potensi peningkatan kredit bermasalah yang

berasal dari kredit restrukturisasi (restructured loans) dan non restrukturisasi (unrestructured loans)

dari BPPN yang dijual kepada perbankan. Hasil stress test menunjukkan bahwa NPL sampai batas sebesar

23,8% akan menimbulkan persoalan solvabilitas di beberapa bank besar.

Risiko pasar yang dihadapi sistem perbankan dalam satu tahun terakhir cukup moderat dan

cenderung menurun. Hal ini dipengaruhi oleh penguatan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika

(USD) dan penurunan tingkat suku bunga. Secara umum, posisi devisa neto (net open position-NOP) 14

BB dalam kondisi short untuk jangka pendek (s.d. 3 bulan) sehingga penurunan nilai tukar dan suku

bunga berdampak positif terhadap modal mereka. Terjadinya posisi short untuk jangka waktu pendek

mencerminkan ekspektasi perbankan atas kecenderungan penurunan suku bunga. Kondisi tersebut dapat

digunakan bank-bank untuk melakukan repricing dengan tepat. Namun demikian, di masa mendatang

perlu diwaspadai potensi peningkatan risiko pasar akibat tekanan terhadap nilai rupiah yang bersumber

dari sentimen pasar dan instabilitas politik.

Likuiditas perbankan Indonesia cukup memadai. Kondisi tersebut ditunjukkan oleh kecukupan

likuiditas 13 BB dan tidak terdapat ketergantungan pada dana antar bank (interbank call money). Namun

demikian, struktur pendanaan beberapa bank besar, khususnya bank-bank persero, terkonsentrasi pada

beberapa deposan besar yakni korporasi. Untuk mengurangi risiko likuiditas, 13 BB perlu memperbaiki

komposisi pendanaannya baik dalam konsentrasi, jenis maupun jangka waktunya.

Sementara itu, efisiensi dan kelancaran sistem pembayaran nasional semakin meningkat dengan

dukungan real time gross settlement (RTGS) dan kliring. Risiko-risiko dalam RTGS yang mencakup risiko

likuiditas dan risiko operasional telah dimitigasi dan dimonitor mengacu pada standar internasional
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sesuai Core Principles for Sistemically Important Payment Sistem. Pada prinsipnya, RTGS dan kliring

beroperasi secara lancar dan cukup aman. Untuk lebih meningkatkan efisiensi dan keamanan sistem

pembayaran nasional di masa mendatang perlu difokuskan pada dua strategi pokok yakni (i) minimalisasi

moral hazard (ii) optimalisasi kebijakan antara pertimbangan keamanan dan efisiensi. Untuk itu, perlu

ditinjau kembali peran BI dalam operasional sistem pembayaran sekaligus sebagai penyedia likuiditas.

Disamping itu, perlu ditetapkan suatu mekanisme kegagalan membayar (failure to settle) untuk

mengurangi risiko sistemik.

Untuk mendukung terciptanya stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia telah dan terus berupaya

meningkatkan efektivitas peranannya. Hal tersebut antara lain ditempuh dengan memantau dan menilai

risiko-risiko yang dapat menimbulkan gangguan terhadap stabilitas keuangan. Bank Indonesia juga telah

menyusun kerangka kerja (blue-print) stabilitas sistem keuangan Indonesia termasuk kebijakan dan

mekanisme penyelesaian krisis (crisis resolution) yang mutlak diperlukan untuk mendukung stabilitas

keuangan di masa mendatang. Dengan tersedianya kebijakan yang lebih jelas dan komprehensif dan

terjalinnya koordinasi yang efektif antara Bank Indonesia dengan pemerintah dan lembaga terkait

diharapkan akan tercipta sistem keuangan yang lebih sehat dan stabil sehingga lebih mampu mendorong

pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa mendatang.
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Pentingnya Memelihara Stabilitas Sistem Keuangan

PENDAHULUAN1
B A B

K
risis keuangan yang terjadi di Asia Tenggara

termasuk Indonesia pada tahun 1997

memberikan pelajaran yang amat berharga mengenai

pentingnya ketahanan sistem keuangan. Dalam

beberapa tahun terakhir, topik stabilitas sistem

keuangan atau sering disingkat menjadi stabilitas

keuangan menjadi agenda utama para pembuat

kebijakan baik di level nasional maupun internasional.

Pada tahun 1999 dibentuk beberapa badan dan forum

internasional yang ditujukan membantu bank sentral

dan otoritas pengawasan untuk memperkuat sistem

keuangan, yakni Financial Stability Institute1  dan Fi-

nancial Stability Forum (FSF)2 . Perhatian serupa juga

dimunculkan oleh IMF dan Worldbank yang kemudian

memperkenalkan program Financial Sistem Assesment

Programme (FSAP) dalam rangka peningkatan stabilitas

keuangan negara yang dinilai3 .

Sementara itu, terdapat peningkatan publikasi

baik dalam bentuk buku, artikel dan paper serta semi-

nar dan konferensi mengenai krisis keuangan dan

stabilitas sistem keuangan. Disamping itu, semakin

banyak bank sentral yang membentuk suatu unit bahkan

group (wings) yang menangani masalah stabilitas

keuangan serta menerbitkan kajian stabilitas keuangan

– baik secara terpisah dari maupun tergabung dalam

laporan tahunannya.

Bank sentral perlu memelihara stabilitas sistem

keuangan karena tiga alasan pokok. Pertama,

“keunikan” lembaga keuangan khususnya bank karena

memiliki peran penting - sebagai perantara keuangan

dan sebagai alat transmisi kebijakan moneter -  dalam

perekonomian serta adanya risiko yang tinggi dalam

usahanya.  Karena itu, lembaga keuangan merupakan

salah satu sumber instabilitas yang paling

membahayakan sistem keuangan. Kedua, krisis

keuangan berdampak sangat luas terhadap ekonomi

yakni mengakibatkan penurunan pertumbuhan ekonomi

dan pendapatan yang tajam yang pada akhirnya dapat

berdampak negatif pada aspek sosial dan politik apabila

tidak mampu diselesaikan secara cepat dan efektif.

Ketiga, instabilitas keuangan menimbulkan biaya fiskal

penyelesaian krisis yang sangat tinggi.

Sejalan dengan itu, Bank Indonesia menetapkan

stabilitas sistem keuangan disamping stabilitas moneter

sebagai sasaran antara untuk mencapai sasaran akhirnya

yakni stabilitas harga sebagaimana ditetapkan dalam

misinya yang baru. Mengingat pentingnya stabilitas

sistem keuangan tersebut bagi pencapaian tugas

pokoknya, Bank Indonesia memberikan prioritas dan

perhatian penuh pada bidang ini. Untuk wewujudkan

sistem keuangan yang stabil tersebut Bank Indonesia

1 FSI dibentuk oleh Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) dan

ditujukan untuk membantu otoritas pengawasan untuk memperkuat

sistem keuangan mereka. Lihat detailnya di http://www.bis.org/fsi/

index.htm

2 FSF ditujukan untuk meningkatkan stabilitas keuangan internasional

melalui pertukaran informasi dan kerjasama internasional di bidang

pengawasan dan surveillance FSF beranggotakan otoritas terkait

(Departemen Keuangan, bank sentral, otoritas pengawas) dari 11 negara,

lembaga-lembaga internasional (IMF, World Bank, BIS, OECD), komite

dan asosiasi internasional (Basel Committee on Banking Supervision

(BCBS), International Accounting Standards Board (IASB), International

Association of Insurance Supervisors (IAIS), International Organisation

of Securities Commissions (IOSCO), Committee on Payment and Settle-

ment Sistem (CPSS), Committee on the Global Financial Sistem

(CGFS)::dan European Central Bank. Lihat detailnya di http://

www.fsforum.org/home/home.html

3 FSAP merupakan upaya bersama IMF dan Worldbank yang mulai

diperkenalkan pada May 1999. Program ini bertujuan untuk meingkatkan

efektivitas upaya peningkatan kesehatan sistem keuangan dari negara-

negara anggotanya. Lihat detailnya di http://www.imf.org/external/

np/fsap/fsap.asp
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Bab 2

mengadopsi empat strategi pokok yakni: (i) peningkatan

koordinasi dan kerjasama; (ii) peningkatan penelitian

(surveillance); (iii) penerapan regulasi dan

pengembangan disiplin pasar; dan (iv) penyelesaian

krisis (crisis resolution). Strategi ini akan dijelaskan

secara lebih rinci Bab 2.

Selanjutnya, secara umum fungsi stabilitas

stabilitas sistem keuangan dimaksud

diimplementasikan oleh Bank Indonesia melalui dua

kegiatan utama. Pertama, mengkaji dan memantau

aspek-aspek yang mempengauhi stabilitas stabilitas

sistem keuangan. Kegiatan yang pertama ini terkait

dengan upaya pencegahan krisis (crisis prevention).

Kedua, berkoordinasi dan bekerja sama dengan

lembaga terkait terutama dalam penyelesaian krisis

(crisis resolution).

Dalam kajian terhadap sistem keuangan tersebut

digunakan suatu sistem deteksi dini (early warning sys-

tems) yang mencakup pemantauan dan analisis

terhadap perkembangan indikator makro-prudensial

dan mikro-prudensial4 . Indikator ekonomi makro-

prudensial meliputi besaran-besaran yang terkait

dengan pertumbuhan ekonomi, neraca pembayaran,

inflasi, suku bunga dan nilai tukar, contagion effect

dan faktor terkait lainnya. Sedangkan indikator mikro-

prudensial meliputi rasio-rasio yang terkait dengan

Capital Adequacy, Asset Quality, Management, Earn-

ings, Liquidity dan Sensitivity to Market Risk (CAMELS).

Kajian tersebut pada intinya memuat identifikasi dan

penilaian terhadap risiko-risiko yang dapat

membahayakan stabilitas sistem keuangan serta

rekomendasi kepada pemerintah dan lembaga terkait

mengenai langkah-langkah yang diperlukan untuk

mengatasinya. Hasil analisis dan rekomendasi tersebut

dituangkan dan dipublikasikan secara berkala oleh Bank

Indonesia dalam “Kajian Stabilitas Keuangan” disingkat

“KSK”.

Sesuai dengan sasarannya, terdapat tiga

karakteristik utama KSK yakni: (i) kajian mengenai

kondisi, perkembangan berbagai aspek dan risiko-risiko

yang mempengaruhi stabilitas sistem keuangan; (ii)

difokuskan pada penilaian risiko-risiko (risk-based) yang

dapat menggangu stabilitas sistem keuangan; (iii) lebih

berorientasi kedepan (forward looking) dengan

menyajikan penilaian terhadap prospek sistem

keuangan secara keseluruhan dalam satu tahun

kedepan. Sehubungan dengan itu, format dan fokus

analisis KSK dapat berubah dari satu edisi ke edisi

berikutnya sesuai dengan perkembangan kondisi dan

permasalahan yang terjadi dalam perekonomian dan

sistem keuangan.

Secara umum, edisi pertama KSK ini memuat tiga

materi pokok yakni sebagai berikut. Pertama, konsep

dan praktek stabilitas sistem keuangan yang disajikan

dalam bentuk artikel singkat berjudul “Pentingnya

memelihara stabilitas sistem keuangan” dalam Bab 2.

Artikel ringkas ini memuat mengenai pengertian dan

alasan pentingnya stabilitas sistem keuangan, elemen

stabilitas sistem keuangan yang stabil, peranan bank

sentral dalam stabilitas keuangan dan peranan Bank

Indonesia dalam stabilitas keuangan.

Kedua, faktor-faktor eksternal dan internal yang

mempengaruhi stabilitas sistem keuangan Indonesia

yang disajikan dalam Bab 3 dan Bab 4. Bab 3 memuat

analisis mengenai kondisi dan permasalahan

perekonomian internasional dan nasional yang

berpengaruh terhadap stabilitas sistem keuangan

nasional. Bab ini juga menganalisis secara lebih4 Mengacu pada indicator yang dikembangkan oleh IMF (Evans et al.,

2002).
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mendalam masalah keuangan domestik yang meliputi

hutang luar negeri dan sustainabilitas fiskal. Bab 4

menganalisis kondisi, permasalahan dan risiko-risiko

yang dihadapi oleh sistem perbankan Indonesia secara

lebih mendalam. Hal ini sangat penting mengingat

bahwa perbankan merupakan pemain dominan dengan

pangsa mencapai 75% dalam sistem keuangan nasional.

Dalam bab ini disajikan permasalahan yang dihadapi

sistem perbankan yang mencakup masalah struktur yang

terkonsentrasi, masih tingginya risiko kredit akibat

lambannya kemajuan dalam restrukturisasi kredit dan

rendahnya pertumbuhan kredit baru, risiko likuiditas

dan risiko pasar yang cukup moderat serta membaiknya

kinerja industri perbankan namun belum sesuai dengan

harapan. Bab  5 menganalisis secara ringkas

permasalahan pasar modal. Bab 6 mengidentifikasi

beberapa permasalahan dan risiko dalam sistem

pembayaran dengan fokus pada Real Time Gross Settle-

ment (RTGS) dan sistem kliring. Bagian ini diakhiri

dengan kesimpulan umum pada Bab 7.

Ketiga, kajian khusus yang menyajikan empat

artikel. Artikel pertama berjudul “Meredesain

Manajemen Krisis di Indonesia: The Lender of the Last

Resort dan Deposit Insurance” (Batunanggar). Artikel

ini membahas bahwa diantara permasalahan mendasar

dalam penyelesaian (manajemen) krisis saat ini adalah:

(i) belum adanya kebijakan yang komprehensif dan

jelas; (ii) kelemahan program penjaminan pemerintah

(blanket guarantee) yang menciptakan moral hazard

dan dapat mendorong timbulnya krisis keuangan di masa

depan; dan (iii) ketidak-jelasan fungsi Bank Indonesia

sebagai the lender of the last resort dalam keadaan

krisis sistemik. Untuk menyempurnakan manajemen

krisis di Indonesia diusulkan dua langkah pokok: (i)

mengganti secara bertahap program penjaminan

pemerintah dengan asuransi simpanan yang terbatas

dan eksplisit (ASTE); dan (ii) menetapkan kebijakan the

lender of the last resort (LLR) yang lebih transparan

baik untuk kondisi normal maupun keadaan krisis

sistemik. Kebijakan LLR yang lebih transparan selain

berfungsi sebagai salah satu alat manajemen krisis yang

efektif juga memiliki kejelasan akuntabilitas yang dapat

meningkatkan kredibilitas bank sentral, mengurangi

campur tangan politik dan moral hazard serta

mendorong disiplin pasar yang pada akhirnya akan

mendorong stabilitas keuangan.

Artikel kedua, “Market Risk di Perbankan Indone-

sia” (Santoso dan Hariantoro),  membandingkan hasil

perhitungan CAR untuk market risk antara standard

model BIS dan alternative models dengan menggunakan

Exponential Moving Average (EWMA)  yang telah banyak

digunakan oleh para praktisi perbankan. Kajian ini

dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh dampak

penerapan risiko pasar di perbankan Indonesia terhadap

kondisi permodalannya.  Dengan turunnya modal yang

relatif signifikan akan dapat menganggu stabilitas sistim

keuangan di Indonesia. Dari hasil kajian ini juga dapat

memberikan gambaran sejauhmana perbankan

mendapatkan insentif capital charge yang lebih rendah

apabila internal model diterapkan. Kajian ini

menunjukkan bahwa insentif yang didapatkan oleh bank

sangat tergantung kepada besarnya volatilitas dari

faktor risiko itu sendiri. Pada saat volatilitas sangat

tinggi maka internal model akan menghasilkan capital

charge yang lebih tinggi pula, dimana dalam kondisi

tertentu dapat saja lebih besar dari standard model.

Berdasarkan data volatilitas nilai tukar dan suku

bunga, kajian ini menyimpulkan bahwa penerapan

risiko pasar tidak akan menurunkan CAR bank menjadi

dibawah kewajiban minimum sehingga tidak akan
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menimbulkan distorsi yang membahayakan kestabilan

sistim keuangan. Disamping itu, penggunaan inter-

nal model dapat memberikan capital charge yang

lebih rendah mengingat dari sample (tahun 2001-

2002) volitalitas nilai tukar dan suku bunga di Indo-

nesia relatif rendah.

Selanjutnya, tulisan ketiga “Analisis Empiris

tentang Migrasi Kredit di Perbankan Indonesia”

(Muljawan), menelaah kaitan antara kinerja industri

dengan dinamika status pinjaman pada bank tertentu.

Dari hasil statistik yang didapatkan, ditemukan dua

fenomena yang cukup menarik. Pertama, kinerja

industri memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

proses credit migration. Kedua, ditemukan proses

ireversibilitas dalam proses credit migration. Analisis

ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan

kepada perbankan di Indonesia, termasuk otoritas

pengawas perbankan dalam meningkatkan akurasi

penilaian risiko perbankan dan efisiensi external over-

sight.

Terakhir artikel “New Basel Capital Accord: Apa

dan Bagaimana Dampaknya terhadap Perbankan Indo-

nesia” (Gunawan, Arianto, Indira & Imansyah),

mengulas substansi New Basel Accord serta dampak

yang ditimbulkan jika diterapkan pada perbankan In-

donesia.
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PENTINGNYA MEMELIHARA
STABILITAS SISTEM KEUANGAN2

B A B

PELAJARAN DARI KRISIS KEUANGAN 1997

D
ua diantara pelajaran paling berharga dari krisis

moneter dan perbankan tahun 1997 adalah

bahwa penyelesaian krisis tersebut sangat kompleks dan

berbiaya sangat mahal. Biaya fiskal yang terpaksa harus

dikeluarkan pemerintah untuk merestrukturisasi

perbankan sangat besar yakni mencapai 51% dari PDB

tahunan. Krisis di Indonesia merupakan yang terparah

kedua dalam seperempat abad terakhir setelah krisis

Argentina (1980-1982) dengan biaya sebesar 55% dari

PDB tahunan. Krisis tersebut tidak hanya berdampak

buruk terhadap perekonomian nasional tetapi juga

terhadap stabilitas sosial dan politik Indonesia.

Pelajaran tersebut telah menumbuhkan kesadaran akan

pentingnya stabilitas pasar keuangan dan kesehatan

lembaga-lembaga keuangan yang membentuk sistem

keuangan.

Pada dasarnya krisis tersebut disebabkan oleh dua

faktor yakni (i) kelemahan fundamental perekonomian

Indonesia serta inkonsistensi kebijakan (faktor inter-

nal); dan (ii) dampak mewabah (contagion effect) krisis

mata uang yang berawal di Thailand pada bulan Juli

1997 (faktor eksternal). Secara umum, kelemahan in-

ternal dimaksud meliputi besarnya hutang luar negeri

sektor swasta yang tidak dihedge, pemberian kredit

yang tidak berhati-hati dan pelampauan batas

maksimum pemberian kredit khususnya kepada pihak

terkait, kelemahan manajemen risiko dan governance,

serta kelemahan pengawasan bank.

STABILITAS SISTEM KEUANGAN: APA ITU DAN

MENGAPA PENTING?

Pada intinya, stabilitas sistem keuangan atau

sering disebut sebagai stabilitas keuangan adalah

terhindarnya dari krisis sistem keuangan (avoidance of

financial crisis) ((MacFarlane (1999), dan Sinclair

(2001)). Secara lebih spesifik, stabilitas sistem keuangan

adalah stabilitas lembaga-lembaga dan pasar keuangan

yang membentuk suatu sistem keuangan (Crockett,

1997). Sedangkan Mishkin (1991) mendefinisikan krisis

keuangan sebagai gangguan terhadap pasar keuangan

dimana masalah adverse selection dan moral hazard

memburuk sehingga pasar keuangan tidak dapat

menyalurkan dana secara efisien kepada pihak yang

memiliki peluang investasi yang paling produktif1 . Dari

tiga pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa

stabilitas sistem keuangan ditujukan untuk menciptakan

lembaga dan pasar keuangan yang stabil guna

menghindari terjadinya krisis keuangan yang dapat

menganggu tatanan perekonomian nasional.

1 Adverse selection timbul sebelum transaksi terjadi apabila bank memilih

peminjam (borrower) yang kemungkinan besar akan menimbulkan risiko

kredit macet. Karena adverse selection berpotensi besar menimbulkan

kredit macet, yang meminjamkan (lender) mungkin tidak meminjamkan

meskipun di pasar terdapat debitur yang memiliki risiko kredit yang

rendah. Sedangkan moral hazard timbul setelah transaksi terjadi karena

lender berpotensi dirugikan oleh borrower yang terdorong melakukan

aktivitas yang diharapkan misalnya tidak membayar kewajibannya.

Moral hazard terjadi akibat informasi asimmetrik dimana lender kurang

mengetahui aktivitas borrower yang memungkinkan borrower melakukan

moral hazard.  Konflik kepentingan antara borrower dan lender akibat

moral hazard (agency problem) menunjukkan bahwa banyak lender

memutuskan untuk tidak memberikan pinjaman, sehingga kredit dan

investasi tidak mencapai tingkat optimal yang dapat mengakibatkan

credit crunch.
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Terdapat tiga alasan utama mengapa SSK itu

penting. Pertama, sistem keuangan yang stabil akan

menciptakan kepercayaan dan lingkungan yang

mendukung bagi nasabah penyimpan dan investor untuk

menanamkan dananya pada lembaga keuangan,

termasuk menjamin kepentingan masyarakat terutama

nasabah kecil.  Kedua, sistem keuangan yang stabil akan

mendorong intermediasi keuangan yang efisien sehingga

pada akhirnya dapat mendorong investasi dan

pertumbuhan ekonomi. Ketiga, kestabilan sistem

keuangan akan mendorong beroperasinya pasar dan

memperbaiki alokasi sumberdaya dalam perekonomian.

Sedangkan instabilitas sistem keuangan dapat

menimbulkan konsekuensi yang membahayakan yakni

besarnya biaya fiskal yang harus dikeluarkan untuk

menyelamatkan lembaga keuangan yang bermasalah

dan penurunan PDB akibat krisis mata uang dan

perbankan

Sejumlah perkembangan yang terjadi dalam

beberapa tahun terakhir telah menempatkan stabilitas

keuangan sebagai agenda prioritas dari bank sentral,

otoritas pengawas dan pemerintah yakni: (i)

pertumbuhan transaksi keuangan dalam jumlah besar;

(ii) perkembangan lembaga keuangan non-bank

termasuk produk dan jasa yang ditawarkan; (iii)

peningkatan kompleksitas dan risiko kegiatan bank; dan

(iv) besarnya biaya fiskal untuk penyelesaian krisis

perbankan.

Disamping itu, berbagai perubahan mendasar

lainnya seperti aspek perubahan kebijakan dan

instrumen moneter, permasalahan yang masih dihadapi

oleh sektor perbankan dan sektor riil membuat tugas

pemeliharaan stabilitas sistem keuangan semakin

kompleks.

ELEMEN POKOK SISTEM KEUANGAN YANG STABIL

Stabilitas sistem keuangan bergantung pada lima

elemen yang saling terkait yakni: (i) lingkungan makro-

ekonomi yang stabil; (ii) lembaga finansial yang dikelola

dengan baik; (iii) pasar keuangan yang efisien; (iv)

kerangka pengawasan prudensial yang sehat; dan (v)

sistem pembayaran yang aman dan handal (MacFarlane,

1999).

Krisis dapat dipicu oleh berbagai risiko yang

bersumber dari elemen-elemen yang terkait dengan

sistem keuangan. Proses terjadinya krisis keuangan

diuraikan secara ringkas pada Boks 1.

Stabilitas sistim keuangan dapat dijaga dengan

meningkatkan ketahanan lembaga keuangan dan pasar

keuangan terhadap gejolak eksternal. Berbagai upaya

dapat dilakukan dengan menerapkan ketentuan

prudensial dan good governance dalam lembaga

keuangan dan pasar modal, kebijakan moneter dan

fiskal yang kondusif serta sektor riil yang mampu

mendukung perekonomian.

Mengingat bahwa permasalahan di lembaga

keuangan dan pasar modal dapat menimbulkan krisis

keuangan yang berdampak sangat buruk, diperlukan

suatu kebijakan penyelesaian krisis. Untuk itu perlu

diperlukan suatu mekanisme safety net dan rencana

kontijensi sebagai antisipasi apabila krisis terjadi.

Dalam hal ini, bank sentral memiliki peranan yang

sangat penting dalam menjaga stabilitas sistim

keuangan, baik dalam pencegahan maupun

penyelesaian krisis. Hal ini mengingat berbagai

komponen yang mempengaruhi stabilitas sistim

keuangan dimaksud seperti pengawasan bank, dan

kebijakan moneter besar berada dalam kewenangan

bank sentral.
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Krisis keuangan dapat bersumber dari

permasalahan yang terjadi dalam berbagai elemen

terkait dengan sistem keuangan yakni lembaga

keuangan itu sendiri yakni bank, lembaga keuangan

non bank atau pasar modal (ring pertama); atau

dapat juga ditimbulkan oleh salah satu atau

kombinasi permasalahan di sektor riil, fiskal atau

sistem pembayaran (ring kedua). Namun demikian,

krisis dapat juga disebabkan oleh faktor eksternal

yang bersumber dari perekonomian internasional

melalui dampak mewabah (contagion effect) seperti

yang terjadi pada krisis Asia tahun 1997 (ring ketiga).

Belajar dari krisis Asia dan Indonesia tahun

1997, instabilitas sistem keuangan terjadi melalui

tiga tahapan utama (Mishkin, 2001) .

Pada tahap awal, terjadi penurunan

kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan.

Hal tersebut disebabkan oleh berbagai permasalahan

dalam perekonomian dan sistem keuangan seperti

Boks 1.

Penyebab dan Proses Terjadinya Krisis Keuangan

memburuknya kondisi keuangan perbankan,

peningkatan suku bunga, penurunan harga saham, dan

peningkatan ketidakpastian.

Pada tahap kedua, ketidakpercayaan nasabah

dan investor terhadap perekonomian nasional dan ru-

piah menimbulkan depresiasi rupiah dan kemudian

mengakibatkan krisis mata uang (currency crisis)

Pada akhirnya, krisis mata uang tersebut

menimbulkan krisis perbankan yang dipicu oleh

penarikan simpanan secara besar-besar (sistemic bank

run) yang mengakibatkan kesulitan likuiditas pada

sistem perbankan. Disamping itu, perbankan menderita

kerugian akibat peningkatan kredit bermasalah

terutama atas debitur korporasi yang memiliki

pinjaman luar negeri yang  tidak dihedge. Beban hutang

luar negeri yang ditanggung oleh sektor korporasi

meningkat drastis akibat depresiasi rupiah terhadap

US dollar yang tajam.

Krisis ganda (twin crises), krisis mata uang dan

perbankan, yang tidak berhasil diatasi secara cepat

dan efektif telah menimbulkan dampak yang lebih luas

dan mendorong instabilitas sosial dan politik nasional.

Sebagai implikasinya, pemerintah harus

mengeluarkan biaya fiskal yang sangat besar (kasus di

Indonesia sebesar 51% dari PDB tahunan) untuk

menyelamatkan sistem perbankan. Biaya fiskal tersebut

tentunya akan dibebankan kepada masyarakat sebagai

pembayar pajak. Disamping itu, krisis keuangan yang

berkepanjangan berdampak sangat buruk terhadap

perekonomian nasional antara lain penurunan

pertumbuhan ekonomi dan output yang diperparah pula

oleh terjadinya disintermediasi keuangan.

INTERAKSI DALAM SISTEM KEUANGAN

Sektor Riil

Moneter Fiskal

Perekonomian
Internasional

Lembaga,
Pasar dan

Infrastruktur
Keuangan
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PERANAN BANK SENTRAL DALAM STABILITAS

SISTEM KEUANGAN

Memelihara stabilitas sistem keuangan merupakan

salah satu fungsi utama dari bank sentral modern, tidak

kalah pentingnya dengan memelihara stabilitas moneter

(Sinclair, 2001). Kedua tugas tersebut terkait erat dan

saling mempengaruhi. Efektivitas kebijakan moneter

hanya bisa diwujudkan apabila terdapat sistem

keuangan yang sehat karena lembaga keuangan

berperan sebagai media transmisi kebijakan moneter.

Terdapat dua pendekatan utama yang umumnya

ditempuh oleh bank sentral dalam memelihara stabilitas

sistem keuangan. Pertama, lebih bersandar pada

kekuatan atau disiplin pasar (market discipline) seperti

yang diterapkan oleh Reserve Bank of New Zealand di

Selandia Baru. Kedua, bersandar pada regulasi.

Pendekatan kedua ini diadopsi secara lebih luas oleh

otoritas moneter atau bank sentral baik di negara maju

maupun di negara berkembang. Dalam beberapa tahun

terakhir, semakin disadari bahwa kedua pendekatan itu

perlu diadopsi secara konsisten untuk lebih

meningkatkan stabilitas sistem keuangan.

Dalam prakteknya perumusan fungsi SSK tersebut

cukup beragam diantara bank-bank sentral. Sebagian

besar menetapkannya secara eksplisit dalam Undang-

undang. Namun ada juga yang hanya mengaturnya

dalam  Nota  Kesepahaman antara Bank of England,

Financial Services Authority dan HM Treasury.

Secara umum, fungsi bank sentral dalam stabilitas

sistem keuangan mencakup tiga aktivitas utama sebagai

berikut:

a. Pengkajian dan pemantauan (research and sur-

veillance)

Perkembangan dan risiko-risiko dalam sistem

keuangan baik yang bersumber dari domestik

maupun internasional perlu dikaji dan dipantau

secara seksama. Kegiatan ini ditujukan untuk

menghasilkan suatu rekomendasi kebijakan dalam

rangka memelihara stabilitas keuangan.

b. Pengawasan sistem pembayaran  (payment

system oversight)

Pengaturan dan pengawasan terhadap sistem

pembayaran ditujukan untuk menciptakan sistem

pembayaran yang aman dan handal. Risiko-risiko

dalam sistem pembayaran yang berdampak

mewabah (contagion effect) dan dapat

menimbulkan kegagalan sistemik dan krisis

keuangan dapat dihindarkan.

c. Penyelesaian krisis (crisis resolution)

Apabila dua aktivitas utama sebelumnya lebih

ditujukan untuk mencegah krisis, aktivitas ketiga

ini merupakan kebijakan dan tindakan bank sentral

untuk menyelesaikan krisis bila telah terjadi. Untuk

itu, terdapat dua alat utama yang umumnya

digunakan yakni (i) pemberian fasilitas kepada

lembaga keuangan yang bermasalah dalam rangka

lender of the last resort (LLR); dan (ii) penjaminan

simpanan (deposit insurance).

LLR umumnya diberikan oleh bank sentral baik

dalam kondisi normal maupun krisis sistemik.

Dalam kondisi normal, fasilitas LLR hanya

diberikan mengatasi kesulitan likuiditas yakni

kepada illiquid bank tetapi solvent dengan

agunan yang mencukupi. Sedangkan dalam

kondisi krisis sistemik terdapat beberapa

pengecualian dalam pemberian fasilitas LLR

misalnya dalam rangka restrukturisasi sistem

perbankan akibat krisis.
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PERANAN BANK INDONESIA DALAM STABILITAS

SISTEM KEUANGAN

Selama ini, meskipun belum dinyatakan secara

eksplisit dalam suatu kerangka hukum formal, Bank In-

donesia telah melaksanakan fungsinya dalam

memelihara stabilitas sistem keuangan. Fungsi ini

dilaksanakan secara simultan dengan tugas pokoknya

di bidang pengawasan bank, moneter dan sistem

pembayaran.

Setelah terjadi krisis keuangan 1997, semakin

disadari pentingnya stabilitas sistem keuangan tersebut.

Sejalan dengan berlakunya UU No.23 tahun 1999, Bank

Indonesia memasukkan aspek stabilitas sistem keuangan

tersebut dalam misinya yakni “Mencapai dan

memelihara kestabilan nilai rupiah melalui

pemeliharaan kestabilan moneter dan pengembangan

stabilitas sistem keuangan untuk pembangunan nasional

jangka panjang dan berkesinambungan”. Selanjutnya

dalam pelaksanaan fungsi SSK, BI mengacu pada suatu

kerangka yang memuat sasaran, strategi serta alat SSK

yang mengacu pada misi dan visi tersebut.

Fungsi menjaga stabilitas keuangan dan

mendorong stabilitas sistem keuangan tersebut saling

terkait satu sama lain ibarat dua sisi mata uang.

Kedua fungsi tersebut diarahkan untuk mencapai

suatu tujuan akhir yang sama, yaitu menjaga

stabilitas harga.

Untuk wewujudkan stabilitas sistem keuangan

Bank Indonesia mengadopsi empat strategi pokok yakni:

(i) pemantapan regulasi dan standar serta

pengembangan disiplin pasar; (ii) peningkatan

penelitian dan surveillance; (iii) penetapan jaring

pengaman (safety nets) dan penyelesaian krisis (crisis

resolution); dan (iv) peningkatan koordinasi dan

kerjasama (lihat Boks 2).

PENUTUP

Stabilitas sistem keuangan sangat tergantung pada

kesehatan lembaga keuangan khususnya perbankan

yang mendominasi sistem keuangan. Hal ini tentunya

sangat ditentukan oleh efektivitas pengawasan bank.

Untuk itu mutlak diperlukan otoritas pengawas yang

independen dan kompeten yang mampu menilai risiko-

risiko bank secara efektif dan melakukan tindakan

pencegahan dan koreksi secara cepat atas permasalahan

yang dihadapi bank.

Untuk mewujudkan stabilitas sistem keuangan

diperlukan kerjasama dan koordinasi yang efektif antara

lembaga terkait. Untuk itu diperlukan kerangka hukum

yang mengatur tanggung-jawab masing-masing lembaga

secara jelas. Lebih penting lagi adalah komitmen dari

masing-masing lembaga terkait untuk bekerja sama

dalam mewujudkan stabilitas sistem keuangan tersebut.

Disamping itu, dengan pengawasan dan penegakan

hukum yang lebih efektif, diharapkan kesadaran pelaku

pasar khususnya dan masyarakat umumnya akan

semakin tumbuh untuk melaksanakan peranan secara

bertanggung-jawab.
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Untuk mewujudkan stabilitas sistem keuangan,

Bank Indonesia menempuh empat strategi yakni:

(1)Penerapan regulasi prudensial dan disiplin

pasar yang meliputi pemantapan implementasi

regulasi dan standar serta pengawasan prudensial.

Disamping itu disiplin dari pelaku pasar perlu

didorong secara konsisten.

(2)Peningkatan riset dan surveillance

mencakup penilaian, pengkajian dan pemantauan

atas aspek-aspek terkait dengan stabilitas sistem

keuangan. Penelitian dan pemantauan terhadap

risiko-risiko yang dapat mengancam stabilitas sistem

keuangan dilakukan dengan menggunakan sistem

deteksi dini (early warning systems) yang terdiri dari

indikator mikro dan makro-prudensial.

(3)Penetapan jaring pengaman (safety nets)

dan penyelesaian krisis (crisis resolution)

Boks 2.

Strategi Bank Indonesia dalam Memelihara

Stabilitas Sistem Keuangan

mencakup kebijakan the lender of the last resort (LLR)

yang terkait dengan jaminan simpanan yang akan

menggantikan blanket guarantee. Belum terdapat

kerangka hukum mengenai kebijakan dan prosedur

penyelesaian krisis yang komprehensif. Sesuai UU No.

23/1999, BI hanya memberikan pinjaman kepada bank

untuk memenuhi kesulitan likuiditas pada kondisi nor-

mal sedangkan untuk kondisi krisis belum diatur.

Mengingat pentingnya kebijakan penyelesaian krisis ini,

perlu dirumuskan secara jelas dalam UU peran BI

sebagai LLR dalam kondisi krisis.

(4) Peningkatan koordinasi dan kerjasama

dengan lembaga terkait yakni Pemerintah, otoritas

pengawasan dan LPS yang akan didirikan. Untuk itu,

perlu dibentuk Komite Stabilitas Sistem Keuangan

Nasional yang beranggotakan Gubernur Bank Indone-

sia, Menteri Keuangan dan Otoritas Pengawasan.

Turut aktif menciptakan dan memelihara sistem keuangan yang
stabil dan sehat

Kerangka Kerja Stabilitas Sistem Keuangan (SSK)

Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pemeliharaan
kestabilan moneter dan pengembangan stabilitas sistem keuangan untuk

pembangunan nasional jangka panjang dan berkesinambungan.

Pemantapan
Regulasi &

Standar

Peningkatan
Riset &

Surveillance

Penetapan Jaring
Pengaman &

Penyelesaian Krisis

• Regulasi &
 Standar
 spt. Basle
 principles,
 CPSIP, IAS,
 ISA, dsb.
• Disiplin Pasar

• Sistem Deteksi
 Dini
• Indikator Makro-
 prudensial
• Indikator Mikro-
 Prudensial
 (aggregat)

- Koordinasi
 internal
– Koordinasi

eksternal

• Lender of last
 resort

- Kondisi Normal

- Krisis Sistemik

• Penyelesaian
 Krisis
   - Jaring Pengaman

Peningkatan
Koordinasi &
Kerjasama

Misi BI

Tujuan SSK

Strategi SSK

Instrumen



11

Faktor Eksternal

FAKTOR EKSTERNAL3
B A B

EKONOMI INTERNASIONAL

S
ejalan dengan globalisasi ekonomi, sistem

keuangan Indonesia tidak terlepas dari pengaruh

perubahan perekonomian internasional dan regional

serta negara lain melalui jalur perdagangan inter-

nasional dan jalur pasar keuangan.

Dalam beberapa tahun terakhir, kegiatan pereko-

nomian internasional cenderung melesu. Hal tersebut

dipicu oleh penurunan kinerja dua lokomotif utama

ekonomi dunia yaitu Amerika Serikat dan Jepang. Secara

tidak langsung kondisi tersebut juga berpengaruh pada

perekonomian dan sistem keuangan Indonesia karena

Amerika Serikat dan Jepang merupakan pasar utama

ekspor Indonesia. Ekspor Indonesia ke Amerika dan

Jepang masing-masing sebesar 17,44% dan 22,99% dari

total ekspor Indonesia. Disamping itu, kedua negara ter-

sebut juga merupakan pemberi pinjaman utama Indo-

nesia. Penurunan perekonomian dimaksud diperkirakan

tetap berlangsung paska serangan teroris terhadap

beberapa tempat di Amerika Serikat tahun 2001.

Melesunya perekonomian Amerika Serikat dan

Jepang ditandai oleh kecenderungan penurunan Produk

Domestik Bruto (PDB), inflasi dan peningkatan defisit

transaksi berjalan (current account).

Grafik 3.1:

Perkembangan Rasio Ekspor Non Migas ke

 Beberapa Negara Tujuan

Grafik 3.2:

Perkembangan PDB-Inflasi Amerika

dan Jepang

Grafik 3.3:

Perkembangan Neraca Berjalan Amerika

     dan Jepang
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Melesunya perekonomian Amerika Serikat dan

Jepang tersebut juga mempengaruhi pasar modal

Amerika Serikat dan Jepang. Hal tersebut tercermin

dari penurunan index Dow Jones dan Index Nikkei.

Penurunan index tersebut seharusnya dapat

meningkatkan aliran modal dan investasi ke Indonesia.

Sayangnya, hal dimaksud tampaknya belum

terealisasikan karena iklim investasi Indonesia masih

belum kondusif. Hal ini tercermin dari kebijakan

restrukturisasi perusahaan di Jepang yang berdampak

pada penutupan beberapa pabrik di negara lain

termasuk Indonesia. Kebijakan tersebut berdampak

negatif pada pasar keuangan antara lain akibat

menurunnya portfolio kredit perbankan pada

perusahaan-perusahaan Jepang tersebut.

EKONOMI DOMESTIK

Kondisi Moneter

Selama tahun 2002, kondisi moneter cukup

kondusif yang ditandai oleh kecenderungan

penurunan suku bunga dan kestabilan nilai tukar.

Kondisi tersebut diharapkan dapat dipertahankan

sehingga menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi

pada tahun 2003.

Berbeda dengan kondisi  pada tahun 2000 dan

2001, tingkat suku bunga SBI cenderung menurun pada

tahun 2002. Keadaan ini mencerminkan bahwa Bank

Indonesia mulai melonggarkan kebijakan moneternya

seiring dengan tingkat inflasi yang berada dalam kontrol

Pada akhir tahun 2002, pertumbuhan PDB Amerika

dan Jepang menunjukkan sedikit perbaikan  yaitu

masing-masing sebesar 2,1% dan 0,5%. Hal ini terutama

dipicu oleh kebijakan penurunan suku bunga (discount

rate) oleh masing-masing otoritas moneter negara

tersebut. Dibandingkan dengan tahun 1999 s.d 2000,

pertumbuhan PDB kedua negara tersebut tahun 2002

belum sepenuhnya pulih sehingga otoritas moneternya

akan cenderung untuk mempertahankan kebijakan suku

bunga.

Belum pulihnya perekonomian kedua negara

tersebut sepanjang tahun 2002 dapat memicu penu-

runan ekspor Indonesia. Hal tersebut akan mem-

pengaruhi kinerja keuangan debitur sehingga akhirnya

berdampak negatif pada kualitas asset perbankan.

Grafik 3.4:

Perkembangan Suku Bunga Diskonto

      Amerika dan Jepang serta Index DJIA-NIKKEI

Grafik 3.5:

Perkembangan Penanaman Modal Langsung

      dan Investasi Portfolio
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dan relatif stabilnya nilai tukar rupiah. Namun

demikian, kecenderungan penurunan suku bunga SBI

tidak langsung disikapi pasar dengan menurunkan suku

bunga pinjamannya.

Penurunan suku bunga SBI tersebut diharapkan

akan mendorong pertumbuhan kredit ke sektor-sektor

yang produktif. Meskipun terdapat peningkatan kredit

perbankan namun jumlahnya masih relatif kecil dan

kebanyakan ditujukan untuk usaha kecil dan menengah.

Hal tersebut antara lain dipengaruhi oleh sikap kehati-

hatian perbankan dan masih rendahnya daya serap

sektor korporasi yang masih dalam proses

restrukturisasi.

Penurunan suku bunga tersebut juga tidak

menimbulkan pengalihan dana pihak ketiga perbankan

ke pasar modal dan pasar properti. Namun demikian,

terdapat kecenderungan penurunan dana pihak ketiga

perbankan yang dialihkan ke investasi reksadana.

Keuangan Pemerintah

Hasil kajian Bank Indonesia terhadap ketahanan

fiskal jangka menengah menujukkan bahwa kondisi

fiskal Indonesia relatif aman.6  Namun demikian, kondisi

fiskal diperkirakan masih akan mengalami tekanan yang

cukup berat pada tahun 2003 dan 2004 terutama karena

masih adanya potensi defisit anggaran. Rasio utang

terhadap PDB menurun dari 88,4% per Juni 2002 menjadi

70.4% per Desember 2002. Meskipun demikian, rasio

utang Indonesia tersebut masih jauh lebih besar

dibandingkan dengan rasio utang negara-negara lain

seperti Argentina (49,4%), Meksiko (69,1%) dan Turki

(54,2%) sebelum negara-negara tersebut mengalami

krisis keuangan.

Apabila beban utang tersebut tidak dikelola

dengan baik dapat berpotensi menimbulkan krisis

hutang dan mengancam kinerja neraca pembayaran dan

keuangan Pemerintah. Pada gilirannya masalah tersebut

dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan. Salah

satu faktor yang berpotensi memberatkan keuangan

negara di masa depan adalah pembiayaan kembali surat

hutang domestik pemerintah (refinancing risk),

mengingat besarnya jumlah obligasi yang jatuh tempo

Grafik 3.6:

Perkembangan Beberapa Indikator

     Ekonomi domestik

Grafik 3.7:

Perkembangan IHSG dan Indeks Harga

     Saham Properti
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pada beberapa tahun mendatang (Rp 36.3 trilyun tahun

2004 dan Rp45.8 trilyun 2007). Posisi jatuh tempo

obligasi sebelum dan setelah reprofiling dapat dilihat

pada grafik 3.8.

Obligasi Negara

Dari simulasi terhadap APBN, reprofiling obligasi

rekap belum sepenuhnya mampu menyelesaikan

permasalahan keuangan pemerintah. Masih terdapat

potensi defisit anggaran yang dapat mengganggu

kemampuan pembayaran pemerintah terhadap bunga

dan pokok obligasi negara (rekap).

Untuk mengurangi tekanan yang berat terhadap

keuangan pemerintah dalam menanggung pembayaran

pokok dan bunga obligasi negara untuk rekapitalisasi

perbankan, pemerintah melakukan reprofiling terhadap

maturitas dan suku bunga obligasi tersebut. Reprofiling

obligasi tersebut dilakukan pada 4 bank BUMN dengan

jumlah Rp22.8 triliun.

Namun demikian, masih terdapat potensi selisih

negatif utang baru dan utang jatuh tempo sebesar 1.37%

dari PDB atau sekitar Rp29 trilliun pada tahun 2004.

Kondisi tersebut akan menekan APBN dan dapat

mengganggu kelancaran pembayaran bunga dan pokok

obligasi kepada bank rekapitalisasi dan investor lainnya.

Masalah tersebut dapat mempengaruhi operasional bank

yang masih dalam proses penyehatan. Oleh karena itu,

Pemerintah perlu mencari alternatif strategi untuk

mengatasi permasalahan ini dan bank dapat

memperbaiki kondisi permodalannya sehingga

mengurangi ketergantungan dan kerentanan terhadap

keuangan pemerintah.

Pada waktu mendatang, perdagangan obligasi

rekap diharapkan dapat lebih bergairah. Jika

perdagangan obligasi lesu, sistem keuangan hanya

mengandalkan pinjaman dari Bank Indonesia apabila

kekurangan likuiditas. Seharusnya Bank Indonesia hanya

berperan sebagai lender of the last resort.  Oleh karena

itu, diharapkan minat investor-investor asing ke pasar

modal Indonesia juga semakin meningkat. Dengan

demikian, pasar obligasi dapat menjadi alternatif lain

Tabel 3.1

Street Test APBN 2003-4

Pendapatan Negara 17,76 17,33 15,70

Belanja Negara 20,11 19,10 15,10

Keseimbangan Primer 3,04 2,45 4,00

Surplus (+) / Defisit (-) -2,35 -1,77 0,60

A. Pembiayaan  Gap SUN

1. SUN Jatuh Waktu -1,18 -2,73

2. Reprofiling SUN 4 Bank BUMN 0,00 1,06

Sub Total -1,67

B. Penarikan Hutang LN

a. Pinjaman Program 0,54 0,53

b. Pinjaman Proyek 1,16 0,97

Sub Total 1,70 1,50 1,80

C. Pembayaran Cicilan

  Pokok Utang LN -0,76 -0,89 -2,10

Pembiayaan (A+B+C) 1,77 -1,97

% dari PDB

2002 2003 2004

APBN RAPBN RAPBN

Grafik 3.8

Profil Jatuh Tempo Obligasi Negara
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Grafik 3.9

Perkembangan Harga Obligasi Negara

FR dan SBI

bagi perbankan dalam memenuhi likuiditasnya. Kondisi

tersebut akan mengurangi instabilitas sistem keuangan

akibat tekanan likuiditas.

Kemampuan Pemerintah untuk pembayaran pokok

dan bunga dari obligasi rekap tersebut merupakan aspek

penting untuk diperhatikan. Obligasi yang dijual dengan

diskonto besar pada dasarnya mencerminkan kurangnya

kredibilitas Pemerintah. Kemampuan dan ketepatan

pembayaran bunga dan pokok pada saat jatuh tempo

diharapkan dapat meningkatkan harga obligasi rekap

tersebut dimasa datang.

Kondisi keuangan negara paska krisis memang

tidak menguntungkan. Saat ini Pemerintah memikul

beban hutang luar negeri dan dalam negeri yang berat.

Masalah tersebut diperberat oleh keterbatasan

kemampuan untuk menghasilkan pendapatan devisa

karena kondisi ekonomi domestik dan internasional yang

tidak mendukung. Oleh karena itu, tingkat harga

obligasi rekapitalisasi di masa mendatang akan banyak

bergantung pada kemampuan Pemerintah sendiri untuk

memperbaiki kinerja keuangan negara dan

perekonomian secara menyeluruh.
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Beban pembayaran pokok dan bunga obligasi

setelah reprofiling yang masih besar pada tahun 2004

dan 2008 serta kondisi fiskal yang saat ini masih defisit

dapat menyebabkan krisis hutang dan perbankan

apabila pemerintah tidak menerapkan pengelolaan

fiskal yang lebih disiplin dan berupaya meningkatkan

pendapatan. Apabila pemerintah tidak mempunyai dana

yang cukup untuk membayar bunga maupupun pokok

obligasi kepada bank-bank rekap maka bank dapat

mengalami kesulitan keuangan kembali.

Sebagai kesimpulan, reprofiling obligasi di satu

sisi membuat struktur jatuh tempo obligasi negara

(rekap) menjadi lebih seimbang. Namun di sisi lain

berpotensi menurunkan pendapatan bank.

Hutang Luar Negeri

Krisis hutang luar negeri berdampak negatif

terhadap stabilitas sistem keuangan. Beban hutang

komersial luar negeri yang meningkat tanpa didukung

kemampuan pembayaran yang memadai dan

ketidakpastian di bidang sosial, politik, ekonomi dan

keuangan dapat menurunkan kepercayaan luar negeri

terhadap perekonomian Indonesia. Kondisi tersebut

akan memperburuk peringkat Indonesia. Sebagai

implikasinya, kreditor akan menuntut pembayaran

bunga (risk premium) yang lebih tinggi sehingga

diperlukan lebih banyak dana dalam valuta asing

terutama US dollar untuk pembayaran bunga float-

ing dan new loan committment. Akibatnya, terjadi

peningkatan kebutuhan dan penarikan mata uang

asing khususnya US dollar di perbankan nasional.

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan instabilitas

sistem keuangan, seperti terjadi pada krisis Asia dan

Argentina.
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Grafik 3. 10

Perkembangan Rating dan Yield Yankee Bond RI

Tingkat Kepercayaan

Tingkat kepercayaan investor dan lembaga

pemeringkat terhadap kemampuan keuangan jangka

panjang pemerintah Indonesia masih rendah yang

tercermin dari rating Standard & Poor. Investor asing

menilai kondisi keuangan Indonesia masih berisiko.

Bahkan yield spread antara Yankee bond Pemerintah

Indonesia dengan US Treasury bond per Desember 2002

relatif besar yakni 226.07 basis poin. Kondisi tersebut

menyebabkan relatif tingginya premi risiko pinjaman

luar negeri pemerintah maupun swasta Indonesia. Selain

itu, perubahan peringkat dan premi risiko dapat

mengurangi permintaan terhadap rupiah sehingga

mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah yang pada

akhirnya dapat meningkatkan risiko pasar.

Debt Service Ratio  dan rasio total hutang terhadap

GDP per Desember 2002 relatif tinggi, masing masing

sebesar 30,8% dan 70,4%. Meskipun kedua rasio

cenderung menurun namun masih berada diatas kisaran

normalnya yakni masing-masing 20% dan 50-80%. Kondisi

tersebut secara tidak langsung akan mempengaruhi

stabilitas sistem keuangan apabila terjadi depresiasi

rupiah yang cukup besar. Oleh karena itu, diperlukan

upaya konkrit dalam meningkatkan ekspor antara lain

dengan memperlancar sumber pembiayaan dari bank,

memperbaiki teknologi produksi serta melakukan

investasi yang produktif khususnya yang berpotensi untuk

meningkatkan ekspor. Persetujuan penjadwalan kembali

hutang Indonesia sebesar USD5,4 juta pada pertemuan

Paris Club III 12 April 2002, merupakan langkah  untuk

mengurangi  risiko krisis hutang Indonesia.

Struktur Jatuh Tempo

Struktur maturitas hutang komersial luar negeri

masih belum seimbang namun tidak secara signifikan

berdampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan.

Sebagian besar (88%) utang swasta didominasi oleh

utang korporasi. Utang swasta tersebut mencapai 30,8%

dari ekspor sehingga melampaui batas normal yakni

sebesar 20%. Pembayaran hutang swasta yang jatuh

tempo pada kuartal I 2003 diproyeksikan sebesar US$3,4

miliar. Hal itu diperkirakan akan mendorong

peningkatan permintaan terhadap US dollar. Namun,

realisasi pembayaran hutang relatif kecil karena

sebagian besar hutang sudah direstrukturisasi,

penarikannya hanya digunakan untuk kebutuhan modal

kerja perusahaan dan meningkatnya net inflow sebesar

USD2.1 miliar.

Sumber : Bloomberg

Konversi rating S&P: 1=SD, 2=C-, 3=C, 4=C+ dst 15=BB, 20=A- (dibwh BB spekulatif)
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Swasta 21% 33% 48% 47% 34% 31% 20%

Indonesia 36% 45% 58% 57% 41% 41% 31% 20%

Total Hutang/GDP

49% 62% 146% 105% 94% 91% 70% 50%-80%

Rasio 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Benchmark

Tabel 3.2

Indikator Pinjaman Luar Negeri (PLN)
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Selama tahun 2002, terdapat dua bank yang

menerbitkan utang luar negeri dalam bentuk obligasi

valas. Penerbitan obligasi tersebut terutama ditujukan

untuk melunasi pokok dan bunga pinjaman luar negeri

(exchange offer). Pada umumnya perbankan Indonesia

menggunakan pola refinancing untuk melunasi obligasi

valuta asing yang jatuh tempo dengan mengeluarkan

obligasi baru atau surat utang jangka pendek baru.

Sedangkan utang korporasi (termasuk bank) yang akan

jatuh tempo pada tahun 2003 adalah obligasi PT Se-

men Cibinong sebesar USD 150 juta pada bulan Juni

2003. Bercermin pada krisis 1997 yang lalu, walaupun

dalam jangka pendek tampaknya tidak bermasalah

namun dalam jangka panjang berpotensi untuk

menimbulkan risiko bagi perbankan dan sistem

keuangan.

Sehubungan dengan itu, perlu diwaspadai faktor-

faktor yang kurang mendukung penerbitan hutang dalam

valuta asing tersebut seperti: (1) kondisi ekonomi

internasional yang penuh dengan ketidakpastian; (2)

relatif rendahnya kepercayaan internasional terhadap

Indonesia yang tercermin dari peringkat yang rendah;

dan (3) masih relatif rendahnya profitabilitas

perbankan. Disamping itu, bank perlu berhati-hati

dalam mengelola hutang valuta asingnya antara lain

dengan melakukan lindung nilai (hedging) untuk

mengurangi risiko pasar, mengingat bahwa pendapatan

utama bank adalah dalam rupiah.

Risiko yang bersumber dari utang luar negeri

tersebut terhadap stabitas keuangan relatif tinggi akibat

potensi fluktuasi nilai tukar. Apalagi, sebagian besar

utang tersebut tidak dihedge. Kondisi tersebut dapat

menyebabkan krisis hutang pada sektor korporasi. Pada

gilirannya, krisis korporasi tersebut - yang sebagian

besar memperoleh pembiayaan bank - dapat memicu

krisis perbankan. Hal ini dialami oleh negara-negara

Asia Timur, termasuk Indonesia pada saat krisis regional

tahun 1997.

Untuk meningkatkan efektivitas pemantauan

hutang luar negeri, Bank Indonesia telah menetapkan

kebijakan prudensial dan mekanisme pemantauan

hutang luar negeri swasta. Namun, demikian disadari

masih terdapat kendala seperti kurangnya kelengkapan

dan akurasi data hutang luar negeri swasta. Belajar dari

krisis tahun 1997, masalah ini menyebabkan

pemantauan tidak efektif sehingga risiko dan sumber

instabilitas sistem keuangan yang berasal dari eksternal

khususnya hutang luar negeri belum dapat diantisipasi

Grafik 3.11

Profil Jatuh Tempo Hutang Luar Negeri Swasta
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Tabel 3.3

Obligasi Swasta yang diterbitkan di LN (Des 2002)
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Graph 3.12

Perkembangan Outstanding Kredit UKM

dan Non UKM

7 Laporan Kinerja BPPN bulan September 2002

secara dini. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan

efektivitas pemantauan hutang luar negeri dan lalu

lintas devisa. Disamping itu pengelolaan utang perlu

ditempuh secara lebih berhati-hati antara lain dengan

membatasi hutang luar negeri swasta baik bank maupun

korporasi dan kewajiban untuk melaporkannya kepada

pemerintah dan Bank Indonesia secara konsisten.

KONDISI SEKTOR RIIL

Usaha Kecil dan Menengah

Belum pulihnya sektor riil sesuai harapan menjadi

salah satu kendala utama dalam proses restrukturisasi

kredit perbankan.  Kondisi ini berpotensi menekan

sistem keuangan.

Setelah direkapitalisasi, perbankan Indonesia tidak

menghadapi kesulitan sumber dana dalam melakukan

pembiayaan kredit. Hal tersebut ditandai dengan

peningkatan likuiditas yang tercermin dari dari

peningkatan jumlah primary reserve (kas, giro wajib

minimum dan SBI), secondary reserve (obligasi

perdagangan, antar bank), serta tertiary reserve

(obligasi investasi).

Namun demikian, dalam kenyataannya Bank masih

enggan menyalurkan kredit.

Hal ini disebabkan Bank masih menghadapi

masalah tingginya NPL, tingginya risiko kredit di sektor

riil khususnya sektor korporasi yang dicerminkan rasio

hutang terhadap modal perusahaan yang tinggi, dan

terbatasnya informasi mengenai debitur yang potensial.

Selain itu, preferensi bank dalam menempatkan

dananya juga berubah. Bank lebih tertarik

menempatkan dananya pada SBI dan obligasi negara

serta pasar uang antar bank yang berisiko rendah.
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Pertumbuhan Kredit UKM Menurut

Kelompok bank

Disamping itu, rendahnya tingkat pemberian

kredit baru disebabkan sebagian besar perusahaan besar

(korporasi) masih dalam proses restrukturisasi di BPPN.

Hal ini tercermin dari Rp369,5 triliun kredit yang

dialihkan ke BPPN per Agustus 2002, baru sebagian kecil

yakni Rp19,9 triliun yang sudah memasuki tahap

implementasi restrukturisasi, sedangkan Rp17,1 triliun

terbayar penuh7 .

Peningkatan pemberian kredit baru secara

signifikan dapat dilakukan setelah proses restrukturisasi
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perusahaan korporasi selesai. Padahal restrukturisasi

dimaksud berjalan kurang lancar dan memakan waktu

karena adanya berbagai kendala, terutama kepastian

usaha dan proses hukum.

Sebagian besar portofolio perbankan masih

didominasi kredit korporasi. Dengan lambannya

pemulihan sektor riil khususnya korporasi menyebabkan

lambannya pemulihan kinerja sektor perbankan. Oleh

karena itu, salah satu cara untuk mempercepat

pemulihan ekonomi di masa datang dan untuk

memperbaiki portofolio kredit perbankan adalah

melalui peningkatan kredit kepada sektor UKM.

dicermati karena penyaluran kredit UKM khusus untuk

kredit mikro, memerlukan bantuan teknis kepada

nasabah di bidang manajemen dan pemasaran yang

tidak dimiliki oleh semua bank.

NPL kredit UKM saat ini relatif rendah yaitu 4,5%.

Dari jenis penggunaan, saat ini kredit UKM didominasi

untuk tujuan konsumsi yang dapat memicu permintaan

barang dan jasa baik dari pasar domestik maupun pasar

internasional. Di satu sisi, peningkatan permintaan

tersebut berpotensi untuk mendorong meningkatnya

aliran barang dan jasa dari pasar internasional yang

apabila berlebihan akan memberatkan neraca

perdagangan. Namun di sisi lain, peningkatan

permintaan itu merupakan potensi pasar yang

memberikan kesempatan bagi pengusaha untuk

meningkatkan kinerja keuangan perusahaannya.

Industri Pulp dan Paper

Akibat krisis tahun 1997 sumbangan sektor non

pertanian & pertambangan terhadap GDP menurun

walaupun secara persentase sumbangan sektor

tersebut masih lebih besar dari sumbangan sektor

Graph 3.14

Kredit UKM Menurut Jenis Penggunaan

Namun, perlu disadari bahwa strategi tersebut

selain akan memakan waktu relatif lama juga

mengandung risiko bagi bank yang belum memiliki

pengalaman memadai di bidang UKM.

Hingga triwulan ketiga 2002, kredit kepada sektor

UKM mencapai Rp24,6 triliun atau sebesar 41,8% dari

total kredit baru.

Pada triwulan III-2002, Bank Swasta Devisa

tercatat sebagai penyalur kredit UKM terbesar diikuti

oleh BPD dan Bank Persero yaitu masing-masing sebesar

12,9%;  10,1% dan 6,2%. Kecenderungan ini perlu

Graph 3.15

Perkembangan Rasio PDB Sektor

Terhadap Total PDB

Persen

-

2

4

6

8

10

12

14

29

30

31

32

33

34

35

36

Pertanian & Pertambangan Non Pertanian & Pertambangan

Persen

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

KMK

43%

KI

11%

Kredit Konsumsi

46%



20

Bab 3

Grafik 3.16:

Perkembangan NPL Sektoral

pertanian & pertambangan. Pada akhir tahun 2002,

kinerja sektor non pertanian & pertambangan

menunjukkan perbaikan. Namun demikian, kondisi

ini dibayangi oleh masih tingginya NPL pada sektor

non pertanian & pertambangan khususnya yang

berasal dari sektor industri. Mengingat peran sektor

non pertanian & pertambangan khususnya sektor

industri cukup besar dalam perekonomian domestik,

dalam Boks 3 berikut disajikan kinerja industri pulp

and paper.
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Industri pulp & paper dinilai sebagai salah satu

usaha yang berisiko cukup tinggi. 7 dari 10 perusahaan

besar yang bergerak dalam industri pulp & paper

memiliki  pinjaman  kepada perbankan dengan baki

debet Rp4.136.577 juta yang masih harus direstruk-

turisasi. Dalam tahun 2000, jumlah kredit yang di-

restrukturisasi tersebut mencapai 97% dari seluruh baki

debet kredit yang diberikan kepada industri ini.

Sayangnya, tingkat keberhasilan restrukturisasi yang

dilakukan tersebut sangat rendah. Hal ini disebabkan

antara lain oleh:

• Lemahnya analisis restrukturisasi yang dilakukan

bank, antara lain kurang memperhitungkan

kemampuan cash flow debitur, baik secara indi-

vidual maupun grup;

• Manajemen perusahaan tidak transparan dan tidak

kooperatif dalam menginformasikan kondisi

keuangan perusahaan;

• Rendahnya produktivitas dan berkurangnya

pendapatan akibat turunnya harga produk di pasar

sedangkan di sisi lain terjadi peningkatan harga

pokok penjualan,

• Kondisi keuangan yang memburuk akibat

meningkatnya jumlah hutang, beban bunga dan

beban lain-lain sebagai akibat melemahnya nilai

rupiah terhadap US dollar.

Dimasa mendatang diperkirakan industri pulp &

paper masih akan menghadapi beberapa tantangan,

Boks 3.

Industri Pulp & Paper

yaitu rendahnya tingkat konsumsi kertas di Asia (selain

Jepang) bila dibandingkan dengan tingkat konsumsi

kertas di Amerika, Jepang dan Eropa serta

meningkatnya harga bahan baku akibat supplai kayu

sebagai bahan baku pulp tidak mampu dipenuhi oleh

HTI milik sendiri (grup). Sebagai ilustrasi, pada tahun

1999 bahan baku bersumber dari grup sendiri mencapai

100% namun tahun 2000 hanya mencapai 40%, sehingga

mengakibatkan harga bahan baku logas meningkat.

Dengan menggunakan sampel 5 laporan keuangan

perusahaan pulp & paper terbesar per Desember 1993

s.d. Juni 2002, terlihat bahwa rata-rata leverage

perusahaan di industri ini cenderung meningkat.

Peningkatan tersebut mencerminkan bahwa

ketergantungan industri ini terhadap pembiayaan dari

sistem keuangan (bukan self financing) meningkat. Di

sisi lain, masih lemahnya perekonomian khususnya

pasar pulp & paper akan mengancam kemampuan rata-

rata perusahaan di industri ini untuk meningkatkan

pendapatannya guna membayar beban bunga yang juga

meningkat.
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PERBANKAN INDONESIA4
B A B

STRUKTUR PERBANKAN INDONESIA

Stabilitas sistem keuangan Indonesia akan banyak

dipengaruhi oleh kondisi 13 Bank Besar (BB)

mengingat bank-bank dimaksud mendominasi

74,8% dari total asset industri perbankan nasional

(tabel 4.1).

Salah satu ciri perbankan Indonesia adalah adanya

konsentrasi usaha yang tinggi pada BB (bank-bank

terbesar di Indonesia), termasuk didalamnya 10 bank

rekap. Jumlah bank per Desember 2002 tercatat 141

bank dengan total asset Rp. 1.112 trilyun atau sebesar

69,1% dari PDB (grafik 4.1).

 Usaha perbankan Indonesia masih mengandalkan

produk tradisional yaitu penanaman dalam kredit dan

simpanan masyarakat sehingga risiko yang dominan juga

bersumber dari kredit dan pendanaan.

Sebagai pemegang pangsa kredit dan dana

simpanan masyarakat terbesar, maka tingkat kesehatan

maupun potensi risiko usaha BB dimaksud mewarnai

secara dominan kondisi sistem keuangan di Indonesia.

Dengan kata lain, tingkat kesehatan BB tersebut

merupakan faktor kunci stabilitas sistem perbankan dan

keuangan nasional. Oleh karena itu, permasalahan

Grafik 4.1.
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Tabel 4.1.

Pos-pos tertentu Perbankan & BB

Aktiva

Bank Indonesia 153,8 103,5 67,3 134,3 94,0 70,0

Antar Bank Aktiva 124,6 55,8 44,8 149,4 63,9 42,8

Surat Berharga 395,4 374,6 94,8 425,7 406,2 95,4

Kredit 371,1 241,5 65,1 316,0 190,8 60,4

NPL 33,2 19,7 59,3 43,4 22,2 51,1

Total aktiva 1112,2 830,6 74,7 1099,7 822,4 74,8

Pasiva

Dana Pihak Ketiga 835,8 634,2 75,9 797,4 606,9 76,1

Antar Bank Passiva 81,3 60,4 74,2 93,6 70,7 75,5

PPAP (39,1) (26,4) 67,5 (44,8) (26,7) 59,6

Modal Disetor 96,4 71,7 74,4 88,1 66,8 75,8

Modal Sumbangan 188,9 188,8 99,9 188,9 188,9 100,0

2 0 0 2 2 0 0 1

Perbankan BB Share BB Perbankan BB Share BB

(Rp triliunan) (Rp triliunan) thd  Perbankan (%) (Rp triliunan) (Rp triliunan) thd  Perbankan (%)

NERACA
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utama perbankan saat ini. Sebesar 39,0 % dari total

pendapatan bunga BB bersumber dari kupon obligasi

rekap. Terkait dengan itu, fluktuasi suku bunga dapat

menjadi pemicu permasalahan BB.

Sebagian besar atau sebesar 88,5% dari total

obligasi rekap BB merupakan portofolio investasi,

sedangkan sisanya adalah portofolio perdagangan. Hal

ini didorong untuk menghindari risiko kerugian akibat

marking to market dan masih relatif rendahnya

permintaan terhadap obligasi.

Komposisi obligasi rekap BB sebelum reprofiling

terkonsentrasi pada fixed rate khususnya pada 4 bank

rekap. Pendapatan obligasi fixed rate sebelum reprofiling

kurang menguntungkan bagi bank tersebut mengingat suku

bunganya relatif rendah. Rata-rata pendapatan obligasi

fixed rate adalah sebesar 12,8%, sedangkan biaya sumber

dana 14,7%. Disamping itu, harga pasar obligasi fixed rate

pada umumnya diperdagangkan dengan tingkat diskonto

yang cukup besar. Namun, hal tersebut lebih membaik

setelah reprofiling (November 2002) yang mengubah suku

bunga beberapa seri obligasi yaitu dari rata-rata 12%

menjadi 14% dan maraknya reksadana.

signifikan pada BB dimaksud, apabila tidak ditangani

secara baik akan segera menjalar dan mempengaruhi

secara langsung stabilitas sistem keuangan Indonesia.

Bank-bank lain diluar BB dimaksud, tergolong

sebagai bank kecil dan menengah. Pola operasional

dan produk dari bank-bank kecil pada umumnya sama

dengan bank-bank besar sehingga terjadi kompetisi

yang sangat ketat. Kondisi tersebut menempatkan

bank-bank kecil pada posisi yang kurang

menguntungkan karena mereka tidak mempunyai

keunikan atau keunggulan kompetitif. Tipikal operasi

bank-bank kecil tersebut adalah memberikan kredit

kepada debitur yang berisiko tinggi agar dapat

memperoleh tingkat bunga yang relatif tinggi, dan

menerima dana dari deposan yang sangat sensitif

terhadap perubahan suku bunga.

Meskipun bank-bank kecil tidak menjadi fokus

analisis dalam stabilitas sistem keuangan, namun tetap

perlu diwaspadai pengaruh kepercayaan masyarakat

terhadap sistem perbankan secara keseluruhan sebagai

akibat permasalahan bank-bank non BB terutama jika

jaring pengaman keuangan financial safety net tidak

berfungsi dengan baik.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut

diatas maka analisis selanjutnya difokuskan pada BB

dengan menggunakan data Desember 2002.

STRUKTUR AKTIVA

Aset BB didominasi surat berharga dan kredit, masing-

masing sebesar 45,1% dan 29,1% dari total aset BB pada

akhir Desember 2002 dimana 95,7% dari total surat-surat

berharga tersebut merupakan obligasi rekap (grafik 4.2).

Dengan demikian, pendapatan bunga dari surat-

surat berharga tersebut merupakan sumber pendapatan

Grafik 4.2.
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Total Asset (triliun) 1,112         831 74.7

 Rupiah (%) 81.2 85.0 78.2

 Valas (%) 18.8 14.9 59.2

 Kredit (triliun) 371 241 65.0

 Rupiah (%) 73.6 76.3 67.3

 Valas (%) 26.4 23.7 58.2

 NPL (triliun) 33 20 60.6

 NPL Gross (%) 8.1 7.1 53.1

 PPAP (triliun) 31 19 61.3

 Restrukturisasi

  (triliun) n.a 48

 NPL (%) n.a             9

Nominal   % thd perbankan

Tabel 4.2 :

Rincian Kredit

13 BB
Perbankan

Setelah reprofiling komposisi obligasi tersebut

menjadi 35,8% fixed rate dan 57,1% variable rate.

Selanjutnya, harga pasar rata-rata obligasi fixed rate

meningkat dan diperdagangkan sedikit diatas par,

terutama untuk yang maturitasnya dibawah tiga tahun.

Perubahan maturitas dan jangka waktu obligasi setelah

reprofiling memaksa bank untuk menilai kembali

pengelolaan portofolionya termasuk aktivitas

penyaluran kreditnya.

Penurunan suku bunga menjadi dibawah 12% akan

mempengaruhi harga obligasi floating rate. Dengan

demikian bank-bank yang mempunyai obligasi bersuku

bunga floating akan terpaksa menurunkan suku bunga

simpanannya untuk menyelaraskan perubahan biaya dan

pendapatannya. Kondisi tersebut diperkirakan akan

menyulitkan mereka bersaing dengan bank-bank yang

komposisi aktiva produktifnya lebih didominasi kredit.

Apabila bank-bank terpaksa menurunkan suku bunga

simpanannya diperkirakan akan terjadi perpindahan

dana masyarakat dari BB ke bank-bank lain yang suku

bunganya relatif tinggi atau ke jenis investasi lainnya

seperti reksadana. Kondisi ini akan lebih menekan

perbankan khususnya bank-bank yang mengalami

kesulitan likuiditas karena terpaksa menjual obligasi

floating rate dengan tingkat diskonto relatif besar.

Namun demikian permasalahan tersebut dapat teratasi

apabila minat investor-investor asing terhadap obligasi

negara semakin meningkat, sehingga obligasi yang ada

portofolio perdagangan dapat menjadi alternatif

sumber likuiditas perbankan.

RISIKO KREDIT

Selama tahun 2002 NPL perbankan cenderung

menurun terutama disebabkan pemindahan kredit

macet ke BPPN. Namun demikian perlu diwaspadai

adanya potensi kenaikan NPL terutama dari kredit yang

telah direstrukturisasi maupun unrestructured loan yang

dibeli dari BPPN.

Krisis keuangan tahun 1997 berdampak negatif

terhadap perbankan, antara lain peningkatan NPL

hingga 54%. Kualitas kredit perbankan cenderung

membaik sejalan dengan program restrukturisasi

perbankan. Hal itu tercermin pada penurunan NPL

perbankan menjadi sebesar 8,1% (gross) atau 2,1 % (net)

pada bulan Desember 2002 (grafik 4.3), sedangkan NPL

Grafik 4.3.
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BB pada posisi tersebut adalah sebesar 7,1% (gross) atau

1,6% (neto). Sebagian besar penurunan NPL tersebut

dilakukan dengan mengalihkannya ke BPPN, selebihnya

dengan restrukturisasi dan penghapusbukuan.

Beberapa permasalahan utama yang dihadapi

perbankan dalam memperbaiki risiko kreditnya

meliputi:

i. Terdapat permasalahan dalam proses

restrukturisasi kredit sebagai akibat kondisi

perekonomian yang belum menunjang.

ii. Daya serap sektor riil khususnya sektor korporasi

masih relatif rendah mengingat sebagian besar

masih dalam proses restrukturisasi oleh BPPN

sehingga kredit baru sulit ditingkatkan.

iii. Kredit baru masih relatif rendah (rata-rata LDR

dibawah 35% sejak tahun 2000) yang didominasi

oleh kredit kecil dan konsumsi sehingga kurang

dapat mempercepat pertumbuhan portfolio kredit

perbankan.

iv. Terdapat potensi peningkatan NPL dimasa

mendatang yang berasal dari kredit-kredit yang

telah direstrukturisasi dan unrestructured loans

yang dibeli bank dari BPPN. Total unrestructured

loans eks BPPN per Desember 2002 adalah lebih

dari Rp 6 triliun  atau berkisar sebesar 2,2% dari

total kredit BB.

Non Performing Loan.

Pada posisi Desember 2002 rasio NPL gross

perbankan sebesar 8,1% (gross) dan 4,3% diantaranya

diklasifikasikan macet. Jumlah tersebut didominasi oleh

NPL BB. Total NPL gross BB mencapai 7,1% dari total

kreditnya. Perbankan dan BB telah membentuk PPAP

yang memadai atas NPL tersebut sehingga NPL neto
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perbankan dan BB adalah sebesar 2,1% dan 1,6%. Namun

demikian, terdapat 4 dari BB yang masih mempunyai

NPL neto lebih besar dari 5%.

Untuk menilai kemampuan modal BB menanggung

NPL, digunakan rasio NPL terhadap modal yang lebih

konservatif. Rasio ini per Desember 2002 menunjukkan

bahwa 29,6% modal bank akan terserap untuk PPAP,

sehingga CAR BB berpotensi turun dari 22,0% menjadi

15,6%. Secara aggregat rasio ini masih cukup aman bagi

perbankan nasional. Ukuran yang lebih konservatif lagi,

yakni rasio NPL terhadap modal inti, menunjukkan

bahwa 39,8% modal inti bank akan terserap oleh

kerugian akibat NPL.

Dengan skenario seluruh NPL dihapusbukukan,

terdapat 4 dari BB yang modalnya menjadi kurang dari

8%, bahkan 2 diantaranya menjadi negatif.

Sampai dengan Desember 2002, terdapat

pembelian unrestructured loan oleh BB dari BPPN

berkisar 2,2% dari total kreditnya. Hal ini sebenarnya

berpotensi mengembalikan permasalahan kredit kepada

perbankan. Kondisi tersebut makin kompleks karena

terdapat permasalahan hukum atas kredit debitur-

debitur besar yang penyelesaiannya memakan waktu.
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Grafik 4.6. Stress Test NPL
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Tabel 4.3.

Stress Test NPL

 Skenario peningkatan NPL (bank)
C A R

Dengan skenario peningkatan NPL sebesar 5%,

terdapat 4 bank yang CARnya turun menjadi dibawah

8%, termasuk diantaranya 2 bank persero. Apabila NPL

BB meningkat sebesar 16% maka rata-rata CAR mereka

berada dibawah 8%. Namun perlu diketahui bahwa

ketahanan permodalan individual bank berbeda-beda.

Upaya-upaya  untuk merestrukturisasi  debitur-debitur

tersebut seharusnya menjadi prioritas dalam rencana

bisnis bank. Dengan skenario terburuk (worst case)

dimana seluruh kredit yang dibeli dari BPPN gagal

direstrukturisasi dan kembali macet, terdapat potensi

peningkatan NPL BB dari 7,05% menjadi berkisar 9,2%.

Peningkatan NPL dimaksud relatif besar sehingga akan

mempengaruhi permodalan ke-13 BB secara signifikan.

Untuk melihat dampak penurunan kolektibilitas

kredit BB terhadap permodalannya, telah dilakukan

stress test dengan beberapa hipotetical scenarios

yakni kenaikan NPL mulai dari 5% hingga 20%. Hasil

stress test menunjukkan bahwa terdapat beberapa BB

yang sangat sensitif terhadap perubahan NPL dan

mengalami kekurangan modal dari ketentuan minimum

(lihat tabel 4.3).
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Total kredit restrukturisasi BB per bulan Desember

2002 adalah Rp. 44,4 triliun, termasuk didalamnya yang

masih tergolong NPL sebesar Rp. 4,1 triliun (9,4%).

Perbaikan NPL melalui proses restrukturisasi internal

BB menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan

sepanjang tahun 2001 dan 2002. Namun demikian

terbuka kemungkinan kredit-kredit yang di-

restrukturisasi akan kembali memburuk mengingat

kondisi sektor riil yang relatif belum kondusif.

Dengan menggunakan skenario terburuk (worst

case scenario) dimana seluruh kredit restrukturisasi

kategori Lancar dan DPK sebesar Rp. 40,2 triliun

berubah menjadi macet, maka NPL BB akan memburuk

menjadi sebesar 21,5%. Implikasinya diperlukan

tambahan PPAP yang sama besarnya dengan NPL
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tersebut, sehingga pada akhirnya CAR BB turun sangat

signifikan dari rata-rata sebesar 22,0% menjadi 8,7%

yang mengakibatkan 3 diantara BB tersebut mempunyai

CAR dibawah 8%. Hal tersebut menunjukkan bahwa

kredit yang direstrukturisasi  berpotensi mengancam

stabilitas keuangan.

Sehubungan dengan itu, diperlukan adanya upaya

untuk memantau secara ketat kredit-kredit yang

direstrukturisasi dan perlunya memperbesar ekspansi

kredit. Untuk itu, pemerintah perlu menciptakan

kondisi perekonomian yang mendukung antara lain

deregulasi sektor riil, privatisasi, perbaikan iklim

investasi, good governance, dan kepastian hukum.

Disamping itu, perlu didorong pertumbuhan UKM

sehingga meningkatkan daya serapnya terhadap kredit

perbankan. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan

adanya usaha dan komitmen bersama pihak-pihak

terkait.

Dari analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa

risiko kredit perbankan cenderung menurun. Namun di

waktu mendatang, risiko kredit berpotensi meningkat

kembali. Hal tersebut dapat terjadi terutama apabila

sektor riil belum dapat segera pulih dan permasalahan

program restrukturisasi kredit tidak segera dapat

dituntaskan.

Pertumbuhan Kredit

 Pertumbuhan kredit perbankan pasca krisis relatif

rendah. Kredit dalam valas dan kredit untuk sektor

korporasi cenderung turun, namun kredit retail

cenderung meningkat.

Pertumbuhan kredit sejak krisis masih relatif

sangat rendah. Selama tahun 2000 – 2002, LDR rata-

rata perbankan berada dibawah 35%  dibandingkan

dengan sebelum krisis yakni rata-rata sebesar 72 %.

Secara umum hal tersebut disebabkan oleh

menurunnya pertumbuhan ekonomi. Disatu sisi hal

tersebut mengakibatkan penurunan permintaan kredit

yang layak dibiayai bank dan di sisi lain terjadi

peningkatan dana DPK.

Akibatnya bank-bank cenderung menempatkan

dananya pada SBI sebagai alternatif sumber

pendapatan. Disamping itu, penempatan pada obligasi

rekap terutama yang berbunga tetap juga menarik bagi

bank-bank, apalagi portofolio ini tidak dikenakan beban
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Grafik 4.9.

Perkembangan Kredit Rupiah & Valas

modal (zero risk dalam perhitungan ATMR).

Kecenderungan turunnya tingkat suku bunga SBI

mendorong bank-bank untuk kembali menyalurkan

kredit. Sejalan dengan itu, perlu diwaspadai terjadinya

peningkatan kredit kepada debitur yang berisiko kredit

macet tinggi.

tersebut menjadi macet. Permasalahan ini perlu

dihindari oleh perbankan di masa mendatang.

Penyaluran kredit baru selama 2002 mencapai Rp

79,4  trilyun dimana sebesar 38% nya merupakan kepada

usaha kecil dan menengah (grafik 4.10). Sejak krisis

1997, perbankan cenderung memfokuskan penyaluran

kredit retail (sektor usaha kecil dan menengah/UKM)

karena jenis kredit ini lebih tahan terhadap pengaruh

krisis ekonomi dan tidak terpengaruh oleh gejolak nilai

tukar.

Perubahan strategi perkreditan dari korporasi

ke retail menimbulkan implikasi. Di satu sisi, hal

tersebut memberi kesempatan bagi perbankan untuk

memperbaiki komposisi portfolio dan risikonya.

Namun di sisi lain, perlu diantisipasi potensi

peningkatan operational risk dan  strategic risk yang

timbul akibat kurangnya pengalaman dan keahlian

di sektor kredit retail dari bank-bank yang selama

ini menggeluti sektor korporasi. Jika tidak diantisipasi

dengan baik, strategi tersebut berpotensi meningkat-

kan NPL perbankan.

Perubahan orientasi penyaluran kredit perbankan

tersebut juga tercermin pada peningkatan kredit

Pertanian 10.5% 7.2% 6.7% 6.1%

Pertambangan 1.6% 1.7% 2.4% 1.7%

Perindustrian 37.1% 39.4% 37.6% 33.1%

Perdagangan 19.1% 16.3% 15.6% 18.1%

Jasa-jasa 19.0% 16.4% 15.8% 16.7%

Lain-lain 11.9% 18.3% 21.1% 24.4%

Tabel 4.4

Share kredit per Sektor Ekonomi

 Sektor 1999 2000 2001 2002

Dari sisi permintaan, kondisi ekonomi yang masih

lemah mendorong debitur dan investor untuk menunda

investasi. Disisi penawaran, hal ini memaksa bank untuk

berhati-hati dalam memberikan kredit, sehingga pada

gilirannya pertumbuhan kredit juga melemah.

Dalam strategi penyaluran kreditnya, perbankan

cenderung menurunkan pangsa kredit korporasi dan

meningkatkan pangsa kredit retail. Hal ini bertujuan

untuk diversifikasi risiko portofolionya dan juga untuk

mendukung kebijakan pemerintah dalam penyaluran

kredit mikro.

Disamping itu, perbankan juga cenderung

mengurangi kredit dalam valuta asing (grafik 4.9). Hal

ini mengurangi eksposur risiko kredit perbankan.

Pengalaman sebelum krisis menunjukkan bahwa

sebagian besar kredit dalam valuta asing tersebut

diberikan kepada debitur dengan pendapatan yang

bersumber bukan dalam bentuk valuta asing. Dengan

adanya krisis, sebagian besar kredit valuta asing
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konsumtif (grafik 4.11). Berbeda dengan jenis kredit

lainnya, jumlah kredit konsumtif pasca krisis justru

mengalami peningkatan diatas jumlah saat sebelum

krisis. Dalam kasus Indonesia, fenomena ini merupakan

salah satu indikasi bahwa risiko kredit portfolio kredit

retail (UKM) relatif lebih rendah dibandingkan portfo-

lio kredit korporasi.

Salah satu jenis kredit konsumtif yang banyak

diminati masyarakat adalah Kredit Pemilikan Rumah

(KPR) (grafik 4.12). Kredit perumahan (mortgage loan)

ini relatif rendah risikonya, karena para debiturnya

adalah karyawan yang memiliki pendapatan tetap.

Penggunaan KPR ini terutama untuk pembelian

perumahan atau real estate yang telah dibangun pada

masa sebelum terjadinya krisis. Sejak awal tahun 2001,

jumlah KPR cenderung terus mengalami peningkatan

sejalan dengan semakin stabilnya tingkat suku bunga dan

upaya perbankan untuk memperbaiki kinerjanya antara

lain melalui peningkatan portfolio kredit konsumsi.

Total kredit properti per Desember 2002, adalah

Rp 35 triliun atau sebesar 9,4% dari total kredit

perbankan. Jumlah dan tingkat pertumbuhan kredit

properti (grafik 4.12) menunjukkan bahwa risiko kredit

sektor properti relatif kecil dan kurang signifikan

terhadap risiko kredit perbankan secara aggregat.

RISIKO LIKUIDITAS

Secara umum, likuiditas perbankan Indonesia

cukup memadai. Hal tersebut ditunjukkan  oleh aktiva

likuid yang mencapai lebih seperempat dari total aktiva

perbankan. Namun demikian, perbankan Indonesia

masih menghadapi risiko likuiditas yang moderat akibat

ketergantungan pada dana jangka pendek, dan deposan-

deposan besar serta adanya hutang luar negeri yang

jatuh tempo sepanjang tahun 2003.
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Perkembangan Jenis Kredit
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Kondisi Umum Likuiditas

Perbankan Indonesia pada prinsipnya berada

dalam kondisi likuid. Rasio aktiva likuid terhadap total

aktiva bank umum secara agregat sejak Desember 2000

terus meningkat hingga mencapai 23.30% pada akhir

Juni 2002 sejalan dengan  pertumbuhan dana pihak

ketiga. Namun demikian, perbankan Indonesia masih

menghadapi risiko likuiditas ditinjau dari berbagai aspek

sebagaimana diuraikan berikut ini.

nasabah, bank-bank tersebut baru dapat

menyelesaikannya dengan memanfaatkan seluruh re-

serves yang tersedia baik primary, secondary, maupun

tertiary reserve. Jumlah seluruh reserve tersebut

bahkan juga mampu menutupi DPK dengan jatuh tempo

1 sampai dengan 3 bulan (rasio sebesar 109,0% dari DPK

s.d 3 bulan atau mencapai jumlah 57% dari total asset

BB). Dengan demikian, BB mampu memenuhi kewajiban

s,d 1 bulan         434,0

>1 bln s,d 3 bln           67,0

   Total         501,0

Alat Likuid

Primary Reserve

    -  Kas           13,0

    -  Giro BI           35,0

    -  SBI           68,0

Total Primary         116,0

Secondary Reserve

    -  Netting AB            (4,0)

    -  Obligasi Perdagangan           44,0

Total Secondary           40,0

Total Primary & Secondary         156,0

Tertiery Reserve

    -  Obligasi Investasi         317,0

Total Reserve         473,0

Tabel 4.5.

Alat Likuid 14 BB (triliun)

 D P K Total
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Alat Likuid

Bank-bank BB tidak terlalu menghadapi risiko

likuiditas mengingat seluruh likuiditas (primary, sec-

ondary dan tertiary reserve) yang tersedia dapat

menutupi dana pihak ketiga yang jatuh tempo sampai

dengan 3 bulan. Primary reserves yang dimiliki oleh BB

pada akhir Desember 2002 sebesar 26,9% atau 14,1 dari

total asset BB dan apabila ditambah dengan secondary

reserve menjadi sebesar 35,9% dari dana pihak ketiga

yang jatuh tempo kurang dari 1 bulan atau 18,8% dari

total asset BB.

Dengan skenario terburuk (worst-case), jika

seluruh dana pihak ketiga dibawah 1 bulan ditarik oleh

Grafik 4.14.
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jangka pendeknya terutama dengan adanya tertiary

reserve yang cukup besar yang dapat diagunkan apabila

terdapat kebutuhan likuiditas yang mendesak.

Namun demikian, BB perlu mengelola likuiditas

secara lebih baik untuk menghindarkan potensi kerugian

akibat penjualan obligasi rekap (tertiary reserve) yang

terpaksa dilakukan dengan tingkat diskonto yang besar

karena adanya kebutuhan likuiditas yang mendesak.

Exchange Offer

Sepanjang tahun 2003 terdapat kewajiban

pinjaman luar negeri (exchange offer) yang cukup besar

dan harus dilunasi oleh perbankan (21 bank yang sebagian

besar merupakan kewajiban bank-bank persero) yaitu

sebesar USD 728,7 juta berupa pokok dan USD 132 juta

berupa bunga yang jatuh tempo pada bulan Juni dan

Desember 2003. Kewajiban tersebut berpotensi

menganggu likuiditas bank apabila tidak disiasati dengan

benar. Pada umumnya bank-bank menyiasati hal ini

dengan membeli valuta asing secara bertahap dan sampai

dengan jatuh tempo ditempatkan di rekening nostro.

Apabila cara tersebut belum memenuhi, upaya lainnya

yang ditempuh oleh bank untuk mengatasi permasalahan

tersebut adalah dengan penerbitan surat utang jangka

menengah Medium Term Note (MTN). Dalam kondisi

ekonomi dan perbankan yang belum pulih, perlu

diwaspadai implikasi dari strategi tersebut, yakni

besarnya biaya terpaksa harus ditanggung oleh bank dan

sumber pendapatan untuk pembayaran surat utang

tersebut serta adanya risiko pasar akibat gejolak kurs.

Oleh karena itu, implikasi dan potensi risiko penerbitan

MTN tersebut perlu dikaji dengan seksama agar tidak

menimbulkan gangguan terhadap bank itu sendiri dan

sistem keuangan secara keseluruhan.

Core Deposit

Struktur dana bank masih didominasi oleh  non-

core deposit (deposito) yang cenderung meningkat.

Komposisi pendanaan yang tidak berimbang tersebut

telah berlangsung sejak  lama sebagai akibat lebih

tingginya  tingkat suku bunga non-core deposit

dibandingkan dengan core deposit (tabungan dan giro).

Tingginya ketergantungan kepada non-core de-

posit mencerminkan bahwa bank-bank di Indonesia

menghadapi risiko penarikan dana yang relatif besar.

Di sisi lain, ketergantungan tersebut menggambarkan

bahwa perbankan Indonesia memiliki struktur

pendanaan yang tidak efisien mengingat non-core de-

posit memiliki tingkat suku bunga yang lebih tinggi.

Per akhir Desember 2002 non core deposit mencapai

56% dari total dana pihak ketiga atau 40% dari total

asset perbankan.
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Grafik 4.15.

Core & Non Core Deposit

Interbank Call Money

Kondisi likuiditas perbankan Indonesia pada

umumnya cukup aman dan likuid, tercermin dari posisi

reserves baik primary, secondary maupun tertiary yang
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Grafik 4.16.

Stock Liquidity Ratio

cukup. Secara umum, bank-bank tidak mengalami

ketergantungan terhadap inter bank call money sebagai

salah satu sumber likuiditasnya. Namun demikian, pada

tahun 2002 perlu dicermati adanya perilaku

penempatan beberapa bank yang melakukan inter bank

borrowing namun kemudian menempatkannya kembali

pada SBI atau instrumen investasi lainnya seperti

Obligasi Pemerintah. Hal ini dilakukan dengan tujuan

untuk memperoleh ‘spread’ antara suku bunga antar

bank yang lebih rendah dibandingkan suku bunga SBI.

Prilaku ini terefleksikan pada transaksi antar bank

BB yang secara aggregat mengalami posisi short sebesar

Rp4,5 trilyun. Hal ini disebabkan terutama oleh posisi

interbank call money salah satu bank yang mengalami

posisi short cukup besar Rp20.4 trilyun pada akhir tahun

2002.  Bank dimaksud melakukan arbitrasi mengingat

adanya perbedaan spread yang cukup tinggi antara suku

bunga inter bank borrowing dengan suku bunga SBI.

Bank tersebut juga tidak mempergunakan dana sendiri

untuk melakukan penempatan pada SBI, mengingat

adanya kewajiban GWM yang harus dipenuhinya dan

cenderung untuk menjaga posisi likuiditasnya pada

tingkat yang aman.  Fenomena ini dapat diikuti oleh

bank-bank lain yang memiliki akses untuk melakukan

pinjaman jangka pendek di pasar uang.

Oleh karena itu, dengan kondisi perbankan yang

saat ini relatif likuid maka transaksi inter-bank call

money kurang tepat dijadikan sebagai indikator

likuiditas.

Alat Likuid terhadap Cash Out Flow

Alat likuid yang dimiliki BB per Desember 2002

kurang memadai untuk menutupi arus kas keluar (cash

out flow/COF)  untuk jangka waktu 1 sampai dengan 3

bulan ke depan. Sebagai  informasi primary reserve yang

tersedia hanya sebesar 19,1% terhadap COF 1 s.d 3 bulan

atau 25,5% dari primary & secondary reserve yang

tersedia dan 77,4% dari semua reserve yang dimiliki

BB. Kondisi yang sama juga berlaku untuk COF 1 minggu

kedepan dimana hanya all reserve yang dapat menutup

semua COF 1 minggu kedepan (233,3%).

Dana Korporasi

Diversifikasi sumber dana BB masih sangat rendah.

Bank-bank tersebut sangat tergantung pada sumber

dana deposan besar korporasi. Penarikan dana dalam

jumlah besar dari perusahan-perusahaan dimaksud

dapat menggangu likuiditas BB secara signifikan.

Disamping itu, dengan berlakunya ketentuan

Menteri Keuangan mengenai pembatasan penempatan

dana pensiun maksimum 20% pada satu bank sampai

dengan pertengahan 2003 ini, akan menimbulkan

tekanan likuditas terhadap beberapa BB.

Pola Simpanan Dana Masyarakat

Kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan

semakin meningkat sejalan dengan program

77,4 %
25,5%

19,1%

Primary Reserve/COF 1 s.d 3 bln

Primary &Secondary Reserve/COF 1 s.d 3 bln

All Reserve/COF 1 s.d 3 bln
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restrukturisasi perbankan dan penjaminan pemerintah

(blanket guarantee).

Hal tersebut ditunjukkan oleh peningkatan DPK

perbankan secara konsisten paska krisis 1997. Namun

demikian, kondisi ini masih perlu diwaspadai mengingat

simpanan masyarakat masih terkonsentrasi pada jenis

simpanan jangka pendek khususnya dibawah 1 bulan.

Kondisi tersebut mencerminkan persepsi

perbankan atas kecenderungan turunnya suku bunga

dimasa yang akan datang.  Sebagai respon, bank-bank

menawarkan suku bunga simpanan yang lebih menarik

untuk jangka pendek. Disisi lain kondisi tersebut

menggambarkan bahwa kepercayaan masyarakat

kepada perbankan untuk menyimpan dananya dalam

jangka panjang belum sepenuhnya pulih.

Agar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan

tetap terpelihara,  rencana pencabutan program

penjaminan pemerintah perlu diantisipasi dengan

pembentukan skim penjaminan lainnya yang tepat.

Maturity Profile

Maturity  profile  aktiva  dan  passiva BB baik

rupiah maupun valas, umumnya menunjukkan posisi

negatif. Hal tersebut mencerminkan relatif tingginya

kemungkinan maturity mismatch yang dialami oleh

bank-bank dimaksud.  Demikian pula, potensi penarikan

oleh nasabah bank-bank dimaksud relatif besar jika

dana pihak ketiga yang telah jatuh tempo tidak

diperpanjang.

Secara khusus, Bank-bank persero mengalami

posisi short untuk jangka pendek sampai dengan 3 bulan

dalam jumlah yang relatif besar. Disamping itu, bank-

bank persero tersebut memiliki potensi penarikan dana

khususnya oleh deposan korporasi yang mendominasi

dana pihak ketiga bank-bank dimaksud.

Namun demikian kondisi tersebut tidak

menggambarkan risiko likuiditas BB seutuhnya, karena

konsep perhitungan dan pelaporan maturity profile

perbankan kepada Bank Indonesia belum sepenuhnya

menggunakan pendekatan perilaku penarikan yang

dilakukan nasabah (withdrawal behavior).  Hal ini

tercermin dari belum diperhitungkannya rekening-

rekening yang terus diperpanjang (roll over) baik di

sisi asset maupun kewajiban.

RISIKO PASAR

Dari kondisi 1 tahun terakhir, risiko pasar

perbankan cenderung menurun. Hal tersebut didukung

Grafik 4.17.
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RUPIAH

Long (bank) 0 4 8 6 11 6

Short (bank) 13 9 5 7 1 7

Tabel 4.6.

Maturity Profile Asset & Liabilites

13 BB, Desember 2002

 JATUH TEMPOMATA

UANG s.d 1 bl  >1 bl s.d 3 bl  >3 s.d 6 bl  >6 s.d 12 bl  > 12 bl  Total
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oleh penguatan nilai tukar rupiah terhadap USD dan

penurunan tingkat suku bunga (grafik 3.6). Secara

umum, posisi devisa neto (PDN) BB dalam kondisi short

serta maturity gap sumber dan penggunaan dana juga

dalam posisi short. Oleh karena itu, penurunan nilai

tukar dan suku bunga akan berdampak positif pada

perbankan.

Dimasa mendatang masih perlu diwaspadai

tekanan nilai tukar rupiah terhadap USD sebagai akibat

gejolak politik dalam rangka pemilihan umum 2004.

Apresiasi USD terhadap rupiah pada gilirannya akan

berdampak pada kenaikan suku bunga.

Hasil stress test nilai tukar dan suku bunga

menunjukkan ketahanan permodalan BB terhadap

gejolak risiko pasar. Dalam stress test tersebut

digunakan beberapa skenario dengan basis CAR posisi

Desember 2002.

  > 8% 13 13 12 12 12 12 12

0% - 8% 0 0 1 1 1 1 1

< 0% 0 0 0 0 0 0 0

500 1000 2000 2500 3000 4000 5000

Tabel 4.7.

Hasil Stress Test Exchange Rate terhadap CAR BB

Peningkatan Nilai Tukar (bank)

C A R

> 8% 13 13 13 13 12 12 12 12 12 12

0% - 8% 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

  < 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%

Tabel 4.8.

Hasil Stress Test Interest Rate terhadap CAR BB

 Peningkatan Suku Bunga Pasar (bank)

C A R

Skenario peningkatan nilai tukar yang digunakan

mulai dari Rp 500 (nilai tukar rupiah terhadap USD

menjadi Rp 9.440) sampai dengan Rp 5000 (nilai tukar

rupiah terhadap USD menjadi Rp 13.940).  Hasil stress

test menunjukkan bahwa terdapat 5 diantara BB yang

CARnya menurun. Diantara 5 bank tersebut hanya 1

bank CARnya menurun menjadi dibawah 8%, apabila

nilai tukar meningkat Rp 2.000 atau menjadi sebesar

Rp 10.940. Kurang sensitifnya BB tersebut terhadap

peningkatan nilai tukar pada umumnya dikarenakan

kecilnya eksposur valuta asing. Hal tersebut merupakan

dampak pembatasan transaksi bank dengan non residen.

Sementara itu, dengan asumsi peningkatan suku

bunga deposito 1 - 3 bulan dari 1% (sehingga suku bunga

menjadi 12,6%) sampai dengan 10% (suku bunga menjadi

21,6%), hasil stress test menunjukkan bahwa terdapat

6 diantara BB yang mengalami penurunan CAR. Apabila

Grafik 4.18 :
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suku bunga meningkat sebesar 5% atau menjadi sebesar

16,6%, hanya 1 bank yang CARnya turun menjadi

dibawah 8%.

Penerapan Risiko Pasar dalam Ketentuan

Permodalan

Implementasi ketentuan permodalan untuk

mengakomodasi risiko pasar (market risk) tidak

berdampak negatif terhadap CAR BB. Berdasarkan

simulasi terhadap data perbankan per Juni 2002 dengan

mempergunakan metode standar, penurunan CAR rata-

rata hanya sebesar 1%. Kecuali terdapat 1 bank yang

mengalami penurunan CAR sebesar 4%,  namun masih

berada diatas ketentuan minimum. Hal tersebut

dikarenakan portofolionya yang terekspos pada risiko

pasar masih relatif kecil. Namun demikian, perlu

diwaspadai peningkatan risiko suku bunga yang berasal

dari banking book. Terdapat kemungkinan penurunan

CAR lebih besar apabila portofolio banking book

diperhitungkan. Dengan demikian, implementasi risiko

pasar pada ketentuan permodalan diperkirakan tidak

akan menimbulkan ketidakstabilan sistem keuangan.

PERMODALAN

Paska program rekapitalisasi, permodalan

perbankan semakin membaik dengan rata-rata CAR

perbankan nasional per Desember 2002 sebesar 21,7%.

Sejalan dengan itu, pemerintah mendominasi

kepemilikan perbankan nasional dengan pangsa

mencapai 70% dari total saham perbankan. Tingginya

CAR tersebut terutama disebabkan oleh tambahan

modal berupa obligasi rekap. Hal tersebut juga

merupakan implikasi dari perubahan struktur asset

perbankan paska rekapitalisasi yakni pengalihan kredit

Grafik 4.20.
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bermasalah kepada BPPN dan digantikan dengan obligasi

rekap. Dalam perhitungan ATMR risiko obligasi rekap

adalah nihil.

Disamping itu, tetap perlu diwaspadai bahwa

peningkatan modal di beberapa bank belum sepenuhnya

mampu menyerap potensi kerugian terutama yang

bersumber dari risiko pasar dan risiko operasional.

Perhitungan CAR yang diterapkan pada saat ini belum

sempurna karena: (1) baru memperhitungkan risiko

kredit, dan belum memperhitungkan risiko pasar dan

risiko operasional; dan (2) belum mencerminkan risiko

kredit yang sebenarnya, karena perhitungannya masih

menggunakan aktiva tertimbang menurut risiko dalam

Basel 1988.

Oleh karena itu, terdapat kemungkinan beberapa

bank yang masih mengalami permasalahan permodalan

apabila ketentuan permodalan tidak disempurnakan.

Tingginya CAR perbankan tersebut adalah akibat

adanya program rekap yang mentransfer asset

bermasalah (NPL) dengan ATMR bobot 100% kepada

BPPN dan digantikan dengan obligasi rekap dengan ATMR

0%. Pendekatan yang lebih konservatif menunjukkan

bahwa sebenarnya modal perbankan relatif terbatas.
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Boks 4 :

Risiko Pasar

Saat ini, perhitungan Kewajiban Penyediaan

Modal Minimum (KPMM) bank di Indonesia secara

substansial masih berdasarkan dokumen Basel Capital

Accord (BCA) tahun 1988. BCA 1988  sepenuhnya

mendasarkan perhitungan modal pada risiko kredit

(credit risk). Seiring dengan perkembangan

kompleksitas transaksi perbankan, pendekatan ini

dipandang tidak tepat lagi. Dalam prakteknya,

operasional bank tidak hanya menhadapi risiko kredit

tapi juga berbagai risiko lainnya yakni risiko pasar

(market risk) dan risiko operasional (operational risk).

Pada Januari 1996, Basel Committee

mengeluarkan amandemen BCA yang memasukkan

unsur risiko pasar   dalam perhitungan modal bank.

Pengaturan ini berlaku efektif sejak akhir Desember

1997 di negara-negara anggota G-10.  Untuk Indone-

sia, ketentuan ini dipandang perlu diterapkan dalam

waktu dekat sejalan dengan perbaikan kinerja

perbankan, peningkatan aktivitas trading perbankan

dan semakin terintegrasinya pasar keuangan domestik

dengan pasar keuangan global.

Lingkup risiko pasar yang diatur dalam

amandemen BCA 1996 pada dasarnya meliputi risiko

suku bunga (interest rate risk), risiko ekuitas (equity

risk), risiko komoditas (commodities risk), risiko nilai

tukar (foreign exchange risk) dan risiko perubahan

harga option (option risk).  Namun demikian, untuk

sementara perbankan akan diwajibkan untuk

menyediakan sejumlah modal yang ditujukan untuk

mengcover risiko kerugian karena perubahan nilai tukar

dan suku bunga, termasuk untuk posisi derivatifnya

(market risk).

Penerapan ketentuan risiko pasar ini secara teknis

akan menambah total ATMR dalam perhitungan modal

bank. Oleh karena itu, untuk mempertahankan modal

minimum sebesar 8%, bank harus dapat menyikapi

ketentuan ini dengan pengelolaan risiko pasar

portofolionya secara lebih baik.

Sebagai pedoman BIS mengeluarkan dua metode

perhitungan yaitu standard model dan internal model.

Metode standar dapat langsung digunakan oleh bank

untuk menghitung tambahan modal atas risiko pasar

yang terdapat dalam portofolionya. Sedangkan inter-

nal model dapat digunakan sesuai dengan kemampuan

masing-masing bank.

Sesuai dengan peran dan fungsi modal dalam

operasional bank, penerapan ketentuan permodalan

bank yang memasukkan risiko pasar ini diharapkan

dapat memperkuat struktur permodalan. Hal tersebut

akan memberikan kontribusi positif pada sistem

keuangan sehingga dapat meningkatkan rasa aman

kepada investor dan meningkatkan daya saing

perbankan Indonesia dalam kancah internasional.

Sumber : Tim PIKP, DPNP.

Hal tersebut antara lain ditunjukkan oleh rasio modal

inti terhadap total asset BB berada dibawah 8%, dan

rasio leverage (total kewajiban terhadap total modal)

sebesar 9,6 kali. Berbagai upaya telah dilakukan untuk

menyempurnakan ketentuan permodalan ini.

Diantaranya adalah rencana penerapan ketentuan

kebutuhan modal minimum yang memperhitungkan

risiko pasar (Boks 4) pada tahun 2003 dengan masa

transisi serta mengkaji penyesuaian ketentuan risiko

kredit dan penerapan risiko operasional sesuai dengan

proposal new Basle Accord (Basle II).

Dengan adanya program rekapitalisasi bank-bank,

pemerintah menjadi pemilik yang dominan industri

perbankan. Namun demikian, kepemilikan pemerintah
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dimaksud hanya bersifat sementara dan akan dilakukan

divestasi kepada pihak swasta. Divestasi kepemilikan

pemerintah tersebut akan dilakukan secara bertahap

sampai dengan posisi sebelum krisis (sekitar  6%). Evolusi

CAR dan kepemilikan pemerintah  di industri perbankan

ditunjukkan pada grafik 4.20.

KINERJA PERBANKAN

Secara umum, kondisi perbankan Indonesia paska

rekapitalisasi dan restrukturisasi semakin membaik. Hal

ini antara lain tercermin dari kinerja operasional

perbankan yang mampu membukukan laba bersih

sebesar Rp 16,5 triliun dengan ROA rata-rata sebesar

1,92%, ROE sebesar 14,8% dan NII sebesar 42,9% per

Desember 2002. Perbaikan profitabilitas tersebut

merupakan basis untuk memperkokoh struktur

permodalan dan meningkatkan kinerja perbankan di

masa mendatang.

Sep 98Government Share (%)

-60

-55

-50

-45

-40

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0

4%

Jun 97

Des 97

Jun 98

Des 98

Mar 99

Jun 99

Sep 99

Sep 97

Des 00

Des 99

Mar 00

Jun 00

Sep 00

Des 00

Mar 98

Jun 01

Sep 01

Des 01

Mar 02
Jun 02

Sep 02

Des 02 Mar 01

C
a
p

ita
l A

d
e
q

u
a
c
y
 R

a
tio

 (%
)

Persen

Grafik 4.21.
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Grafik 4.22.

Komposisi Pendapatan Bunga

Grafik 4.23.

Laba Bersih & ROA

Grafik 4.24.

Modal Disetor & ROE

Namun demikian, patut diwaspadai bahwa

perolehan laba bersih tersebut masih sangat tergantung

pada pendapatan bunga surat-surat berharga (terutama
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dari obligasi dan SBI) yang mencapai 60% dari total

pendapatan bunga bank. Hal ini menunjukkan bahwa

kegiatan intermediasi perbankan belum pulih. Dengan

demikian, perolehan laba perbankan tersebut,

khususnya BB (bank rekap) belum menunjukkan kinerja

perbankan sesungguhnya yang bersumber dari bisnis

pokoknya.

Dalam jangka panjang, ketergantungan BB

terhadap pendapatan obligasi rekap dan SBI akan

berdampak negatif terhadap sistem keuangan. Apabila

kondisi keuangan Pemerintah memburuk, akibat

hilangnya money multiplier effect dari penyaluran

kredit, tentunya pembayaran kupon obligasi juga akan

terpengaruh.

Diperkirakan pendapatan bank yang bersumber

dari bunga kredit dalam beberapa waktu kedepan masih

belum akan meningkat. Trauma kredit macet sewaktu

krisis perbankan dan iklim dunia usaha yang belum

kondusif mengakibatkan bank bersikap sangat hati-hati

dalam pemberian kredit. Akibatnya ekspansi kredit

terbatas, dan perbankan lebih memilih penempatan

dana pada penanaman dana tak berisiko seperti SBI dan

obligasi pemerintah.

Dalam beberapa waktu ke depan, apabila

penyaluran kredit masih juga belum meningkat, maka

perbankan nasional diperkirakan akan memegang

obligasi-obligasi dimaksud untuk tujuan: (1)

mempertahankan sumber pendapatan agar kondisi

keuangan tetap baik, (2) mengendalikan jumlah

peredaran  obligasi  di pasar agar tidak terjadi over

supply, yang akan dapat merusak harga obligasi, (3)

menjaga likuiditas, dengan menjadikan obligasi sebagai

alat likuid yang bernilai tinggi. Oleh karena itu, laba

perbankan masih akan tetap bersifat ‘semu’.

Perbankan masih menghadapi berbagai tantangan.

Pendapatan operasional BB sensitif terhadap perubahan

suku bunga pasar. Sementara itu, kecenderungan

peningkatan penghimpunan dan penyaluran dana oleh

lembaga keuangan non bank antara lain melalui produk

reksadana merupakan tantangan tersendiri.

Untuk meningkatkan kinerjanya, perbankan

khususnya bank-bank rekapitalisasi diwajibkan untuk

menerapkan good corporate governance dan risk man-

agement serta meningkatkan efektivitas internal con-

trol. Langkah-langkah tersebut tertuang dalam rencana

bisnis dan action plans bank-bank sebagai bagian dari

program restrukturisasi perbankan. Secara umum,

perbankan telah mencapai kemajuan yang cukup berarti

dalam langkah-langkah perbaikan tersebut.

Terjadinya beberapa kasus penyimpangan

operasional dalam beberapa bank akhir-akhir ini

menekankan kembali akan pentingnya penerapan good

corporate governance secara konsisten dan dan

peningkatan efektivitas internal control untuk

meminimalkan risiko operasional termasuk risiko reputasi.

Perwujudan good corporate governance di industri

perbankan nasional menuntut komitmen dan partisipasi

Grafik 4.25.
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aktif dari seluruh pihak terkait (stakeholders) mulai dari

pemerintah, Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas,

pemegang saham bank, dewan komisaris dan direksi bank,

auditor internal dan dewan audit, auditor eksternal

sampai ke nasabah bank. Semua pihak dituntut untuk

melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya secara

konsisten.

Profil Bank-Bank di Bursa

Perbaikan kinerja operasional perbankan

tersebut sayangnya belum dapat langsung tercermin

pada nilai saham bank-bank yang telah terdaftar di

bursa.  Dari 24 bank (43,1% dari total asset perbankan)

yang terdaftar di bursa, pergerakan transaksi harga

saham perlembarnya belum menunjukkan kondisi

seperti pada saat sebelum krisis. Sampai dengan

Desember 2002 hanya 3 bank yang harga sahamnya

melebihi harga saham IPO. Hal ini tidak terlepas dari

kondisi laba perbankan yang masih bersifat semu

karena masih didominasi oleh pendapatan bunga

obligasi.

Standard & Poors masih memberikan peringkat

CCC plus dan BB minus untuk 8 bank BB yang telah

mengeluarkan surat utang dalam rupiah dengan

kecenderungan stabil. Sedangkan untuk surat utang

yang dikeluarkan dalam mata uang selain rupiah

mendapat peringkat B minus dengan kecenderungan

stabil. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa

kepercayaan investor asing semakin meningkat sehingga

bank-bank dapat menggunakan pasar internasional

sebagai alternatif sumber pembiayaan.

Agar dapat mempertahankan kinerja

keuangannya, perbankan perlu meningkatkan

pendapatan yang bersumber dari penyaluran kredit. Hal

ini penting agar kinerja perbankan menjadi lebih riil

dan tidak hanya mengandalkan pendapatan bunga

obligasi pemerintah. Dengan demikian,  peranannya

juga akan lebih besar dalam mendorong pertumbuhan

ekonomi.

Perbandingan dengan Kinerja Perbankan

Negara Lain

Kondisi perbankan Indonesia paska krisis adalah

relatif sama dengan kondisi perbankan di beberapa

negara Asia. Dilihat dari tingkat profitabilitas (ROA),

perbankan Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan

profitabilitas perbankan beberapa negara Asia

lainnya.

Secara umum, NPL perbankan  Indonesia yakni

sebesar 8,1% (gross) per akhir Desember 2002 lebih baik

dibanding negara Asean.  Perbaikan NPL perbankan

secara bertahap ini merupakan hasil dari pengalihan

kepada BPPN, restrukturisasi kredit oleh perbankan

sendiri dan penghapusbukuan. Grafik 4.27, menun-

jukkan bahwa NPL perbankan Indonesia akhir tahun

2002 relatif lebih kecil dibanding dengan NPL perbankan

Thailand dan Philipina yaitu berkisar antara 10-12%.
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rekapitalisasi Pemerintah. Untuk bank-bank diluar

bank rekap (bank-bank kecil dan menengah), CARnya

berkisar antara 10-15%.

Kondisi tersebut relatif cukup tinggi apabila

dibandingkan dengan kondisi perbankan Thailand dan

Malaysia dengan CAR rata-rata berkisar antara 10 – 15%.

LAIN-LAIN

Meskipun dalam beberapa aspek perbankan Indo-

nesia menunjukkan gejala membaik, namun kondisi ini

belum menggambarkan keadaan yang sebenarnya

mengingat pada umumnya beberapa bank swasta

diantara BB tersebut  mempunyai beberapa anak

perusahaan atau menjadi anak perusahaan dari suatu

holding company (afiliasi). Faktor anak perusahaan

maupun induk perusahaan sangat mempengaruhi kondisi

bank yang bersangkutan. Pengalaman menunjukkan

bahwa masalah yang dihadapi oleh beberapa bank

swasta besar juga disebabkan oleh masalah keuangan

dari perusahaan terafiliasi -  baik hubungan keuangan

ataupun kepemilikan. Karenanya, faktor ini dapat

menjadi pemicu ketidakstabilan sistem perbankan

maupun sistem  keuangan.

Disamping itu, terdapat beberapa perkembangan

produk baru di industri keuangan yang dapat menjadi

sumber risiko bagi perbankan. Perkembangan berbagai

produk seperti reksadana dengan underlying obligasi

rekap, sekuritisasi asset dari kredit-kredit NPL,

bancassurance dan lain-lain mesti disikapi oleh

perbankan secara hati-hati.
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Grafik 4.27.

NPL Perbankan Negara Asia

Namun demikian, NPL perbankan Indonesia masih lebih

besar dibanding dari NPL perbankan Korea Selatan yang
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Dari sisi permodalan, CAR perbankan Indonesia

secara aggregat (22%) adalah relatif besar di-
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Boks 5 :

Yield Kurve Surat Utang Negara

Salah satu indikator pasar modal yang cukup

penting untuk menilai ekspektasi investor terhadap

prospek ekonomi adalah kurva yield. Kurva yield adalah

kurva yang menggambarkan yield dan jatuh tempo

surat utang (obligasi). Berdasarkan transaksi dan harga

yang terjadi di pasar sekunder selama tahun 2002,

kurva yield surat utang negara sampai dengan tahun

2008 menunjukkan kecenderungan yang membaik (up-

ward).

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap

prospek ekonomi Indonesia dimasa mendatang mulai

pulih dengan meningkatnya transaksi perdagangan

surat utang negara. Semakin turunnya tingkat suku

bunga deposito dan beragamnya produk derivatif yang

menggunakan surat utang negara sebagai dasar turut

memberikan pengaruh yang positif terhadap pasar

surat utang negara. Namun demikian, perubahan

tingkat suku bunga dan kemampuan bayar utang

pemerintah tentunya juga menjadi pertimbangan in-

PASAR MODAL5
B A B

T
ekanan di pasar modal dapat memberikan dampak

negatif terhadap sistem keuangan. Krisis

kepercayaan atau gejolak di pasar modal yang

dicerminkan dari volatilitas harga saham menyebabkan

pergeseran investasi dari saham atau obligasi ke uang

kas. Apabila timbul gejolak, investor akan segera

menjual sahamnya sehingga meningkatkan permintaan

terhadap likuditas khususnya US dollar dan menularkan

panic attack terhadap dana-dana masyarakat di bank.

Selanjutnya, nasabah bank akan menarik pula dananya

secara besar-besaran (bank run) sehingga terjadi krisis

likuditas. Sebagai contoh adalah krisis pasar modal di

Amerika Serikat pada tahun 1929 dan di Inggris pada

tahun 1982.

KEPERCAYAAN TERHADAP PASAR MODAL

Kepercayaan masyarakat (investor) terhadap

saham secara umum dan saham perbankan khususnya

Government Bond Yield

Januari - Desember 2002

vestor yang berhorizon pendek. Bagi Bank Indonesia,

fenomena tersebut sangat penting untuk

mengidentifikasi simpul-simpul kerawanan yang dapat

mengganggu stabilitas sistem keuangan terutama

karena masih terbatasnya sarana pembiayaan dan

investasi yang aman serta masih tingginya risiko tingkat

bunga.

Maturity (Tahun)
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dengan pendapatan yang diharapkan dan tingkat

kepercayaan masyarakat yang masih lemah terhadap

prospek sektor keuangan khususnya perbankan.

Disamping itu, masih lemahnya kondisi pasar

modal menyebabkan perusahaan/lembaga keuangan

enggan untuk mencari dana murah di pasar modal yang

seharusnya dapat berfungsi sebagai alternatif

pembiayaan. Kelangkaan alternatif sumber pembiayaan

dapat menyebabkan risiko sistemik terhadap

perusahaan (korporasi) dan perbankan serta

memperburuk dan memperlama krisis yang terjadi.

Reksadana

Walaupun kondisi pasar modal mengalami tekanan

namun beberapa produk derivatif pasar modal

khususnya yang berkaitan dengan obligasi mengalami

pertumbuhan yang cukup menjanjikan. Sampai dengan

bulan Desember 2002, produk reksadana meningkat

secara kumulatif Rp46,6 triliun. Peningkatan

diperkirakan akibat meningkatnya minat investor atas

reksadana dengan portofolio yang terdiri dari obligasi

pemerintah dengan suku bunga tetap. Hal tersebut

masih belum pulih sehingga peranan pasar modal

sebagai alternatif lembaga pembiayaan kurang

berfungsi. Hal ini berpotensi menimbulkan risiko

sistemik apabila terjadi krisis perbankan.

Beberapa indikator utama kepercayaan investor

seperti likuiditas pasar, Indeks Harga Saham Sektor

Keuangan (IHSK) dan spread indeks menunjukkan sinyal

yang masih lemah. Sejak tahun 1997, likuiditas pasar

cenderung menurun dan volume perdagangan sangat

tipis. Rasio volume rata-rata perdagangan harian

terhadap jumlah saham yang terdaftar sebelum krisis

adalah sebesar 0.28% sedangkan selama tahun 2002

hanya sebesar 0.08%.

Grafik 5.1

Likuiditas Pasar Modal dan IHSG

Dalam tahun 2002, fluktuasi Indeks Harga Saham

Gabungan (IHSG) dan Indeks Harga Saham Sektor

Keuangan termasuk perbankan hanya relatif kecil yakni

sekitar 5% dan tidak pernah melampaui batas sebelum

krisis ekonomi tahun 1997. Apabila dibandingkan dengan

indeks harga saham likuid (LQ45), spread indeks sektor

keuangan semakin melebar yang menunjukkan persepsi

masyarakat bahwa risiko di pasar modal tidak sepadan

Grafik 5.2

Perkembangan Reksadana dan DPK 2002

Sumber:  Bursa Efek Jakarta
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seiring dengan menurunnya suku bunga dan munculnya

kebijakan pembebasan pajak atas obligasi pemerintah

dalam reksadana.

Dibandingkan dengan pertumbuhan dana pihak

ketiga bank, pertumbuhan transaksi reksadana

meningkat secara signifikan. Hal ini  diharapkan dapat

membangkitkan transaksi produk pasar modal lainnya.

Risiko dari transaksi tersebut terhadap sistem

keuangan sangat tergantung dari peranan bank dan jenis

transaksi yang dilakukan. Karena bank pada umumnya

baru bertindak sebagai agen maka risiko yang dihadapi

pada umumnya adalah risiko legal dan reputasi

khususnya berkaitan dengan perjanjian pembelian

produk reksadana. Namun demikian, dalam prakteknya

terdapat bank yang memberikan jaminan atas hasil (re-

turn) reksadana yang tetap. Praktek ini berisiko tinggi

apabila terjadi perubahan suku bunga yang terbalik dari

perkiraan bank (reverse shock) sehingga menimbulkan

risiko tingkat bunga dan likuiditas bagi bank. Selain itu,

otoritas pengawas perlu mewaspadai apabila terdapat

transaksi antar pihak terafiliasi melanggar ketentuan

BMPK atau adanya produk-produk baru yang merugikan

kepentingan masyarakat atau bank. Hal tersebut perlu

dihindari sehingga tidak mengganggu kepercayaan

masyarakat yang mulai kembali pulih untuk melakukan

transaksi di pasar modal.

Investasi dalam reksadana meningkat pesat

khususnya pada tahun 2002 dan diperkirakan akan terus

meningkat pada tahun 2003. Pertumbuhan reksadana

mendatangkan berbagai manfaat kepada investor,

perbankan, dan Pemerintah. Namun demikian, ditinjau

dari perspektif stabilitas sistem keuangan diperlukan

adanya perhatian khususnya kepada bank yang

bertindak sebagai agen pemasaran  produk reksadana.

Jika Manajer Investasi (MI) default, terdapat potensi

penurunan reputasi bagi bank. Apalagi besarnya expo-

sure MI terhadap risiko kredit, likuiditas, dan harga

belum sepenuhnya dipahami oleh investor. Demikian

pula, beberapa bank yang bertindak sebagai standby

buyer berpotensi menghadapi price risk yang tinggi,

terutama jika mereka melakukan repo obligasi

Pemerintah dengan MI.

Berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB), investasi

dalam reksadana (mutual fund atau unit trust)

meningkat pesat khususnya pada tahun 2002 yaitu

sebesar 478.50% (y-o-y). Dengan menggunakan 1996

sebagai tahun dasar, reksadana tumbuh sebesar

175,53%. Pertumbuhan terbesar dialami oleh reksadana

Jenis Reksadana

Tabel 5.1.

PERKEMBANGAN NILAI AKTIVA BERSIH REKSADANA

(Dalam Milyar Rupiah)

Pasar Uang              15,6        25,4          37,7     575,2     1.243,6     2.271,1      7.203,9 6.764,6

Pendapatan Tetap        1.897,9     3.635,3     1.968,9     2.839,3      3.062,0   4.660,5    37.328,5 41.988,3

Campuran           349,6        648,5        392,5         598,7        649,4      635,3     1,779,1  1,989,6

Saham           519,3       583,8       535,2        960,8        560,6       490,9        302,3  252,0

Total        2.782,4    4.893,0    2.934,3     4.974,0    5.515,6    8.057,8   46.613,8 50.994,5

Pertumbuhan Tahunan (y-o-y) 75,86% -40,03% 69,51% 10,89% 46,09% 478,49% 9,40%

Pertumbuhan Sejak 1996 56,45% -51,13% 52,78% 10,34% 37,91% 175,53% 8,98%

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Jan-03

Sumber Bapepam, diolah kembali
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pendapatan tetap (fixed income), yaitu reksadana yang

mempergunakan efek berpendapatan tetap sebagai

underlying instruments (antara lain obligasi

Pemerintah). Pertumbuhan pesat reksadana tercermin

dari jumlah rekening dan produk yang ditawarkan serta

rasio terhadap DPK perbankan.

Jumlah rekening investor meningkat pesat sebesar

143,20% pada bulan Desember 2002 (y-o-y). Sementara

itu, jumlah produk yang ditawarkan pada saat ini

terdapat 131 macam produk reksadana dari hanya 25

macam produk pada awal reksa dana diperkenalkan di

tahun 1996. Rasio dana masyarakat yang dikelola dalam

reksadana (managed funds) terhadap terhadap dana

pihak ketiga perbankan pun meningkat drastis, dari

sebesar 1,07% pada bulan Januari 2002 menjadi 5,83%

pada bulan Desember 2002.  Pada beberapa bank,

reksadana telah menarik investor yang sebelumnya

melakukan  investasi pada produk perbankan

tradisional, seperti deposito berjangka.

Tingginya pertumbuhan investasi dalam reksadana

pada tahun 2002 disebabkan oleh tiga faktor utama

yaitu:

• Penurunan tingkat suku bunga SBI hingga sebesar

457 bp yang diikuti oleh menurunnya tingkat suku

bunga deposito berjangka hingga sebesar 324 bp.

Hal ini mengakibatkan adanya perpindahan dana

dari deposito berjangka ke reksadana khususnya

di beberapa bank mengingat instrumen investasi

ini menghasilkan return - yang sementara ini - lebih

menarik dibandingkan dengan deposito berjangka,

terutama untuk reksadana pendapatan tetap.

• Investasi dalam reksadana dibebaskan dari pajak

pendapatan khususnya bagi jenis reksadana yang

memiliki jatuh tempo kurang dari 5 tahun.

Sedangkan investasi dalam bentuk deposito

berjangka dikenakan pajak final atas bunga

deposito sebesar 20%.

• Tidak adanya pembatasan penempatan reksadana

pada Obligasi Pemerintah. Adapun penempatan

pada efek lain seperti Obligasi Korporasi, Bapepam

membatasi penempatan reksadana maksimum

sebesar 10%.

• Bank semakin aktif bertindak sebagai jalur

pemasaran (marketing channel) produk reksadana

yang diterbitkan oleh Manajer Investasi (MI). Pada

Grafik 5.3 :

Pertumbuhan Reksadana
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saat ini, terdapat 12 bank umum yang menjadi

broker penjualan reksadana. dimana bank-bank

tersebut secara dominan menguasai  pangsa

pemasaran reksadana.

Dari sisi perbankan, faktor pendorong  yang

menjadikan reksadana tumbuh drastis adalah adanya

keinginan untuk mempertahankan pangsa pasar  Dengan

menyediakan alternatif penanaman dana kepada

terutama kepada nasabah-nasabah utama (prime cus-

tomers), bank mendapatkan dua manfaat yaitu

meningkatkan fee-based income dan mempertahankan

nasabah-nasabah tersebut sehingga tidak beralih

kepada bank lainnya. Pada saat ini tuntutan dari prime

customers adalah memperoleh return yang cukup tinggi

sejalan dengan kecenderungan penurunan suku bunga

SBI dan deposito berjangka.

Dari perspektif kepentingan Pemerintah,

pertumbuhan reksadana memberikan beberapa

manfaat. Pertama, pembebasan pajak akan membantu

terbentuknya pasar sekunder obligasi pemerintah yang

likuid dan besar. Dengan adanya pembebasan pajak,

obligasi Pemerintah menjadi underlying instruments

yang menarik investor dan Manajer Investasi sehingga

mudah diperdagangkan dengan harga yang

mencerminkan harga pasar yang fair. Selain itu, pasar

yang likuid  pada akhirnya akan mendorong yield to

maturity (YTM) obligasi menjadi lebih rendah. Kedua,

terjadi penghematan keuangan Pemerintah. Dengan

YTM yang lebih rendah, terjadi penghematan keuangan

Pemerintah. Grafik 4.30 menggambarkan bahwa YTM

sejumlah obligasi pemerintah yang aktif

diperdagangkan, mempunyai pergerakan YTM yang

semakin menurun tajam. Per akhir Februari 2003, YTM

obligasi seri FR 06 dan FR 08 (obligasi rekap) bahkan

telah berada dibawah suku bunga SBI 1 bulan.

Dampak Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan

Dari perspektif stabilitas sistem keuangan,

pertumbuhan reksadana yang drastis perlu dicermati

dampaknya terutama terhadap sektor perbankan.

Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian

mendalam berkaitan dengan tumbuhnya reksadana

adalah sebagai berikut:

a. Perubahan Profil Risiko Bank

Transaksi reksadana melalui bank membawa

dampak peningkatan risiko baik oleh bank yang

bertindak sebagai agen maupun yang bertindak sebagai

standby buyer. Bank yang bertindak sebagai agen

pemasaran produk reksadana (white label products)

menghadapi risiko menurunnya reputasi (reputation

risk) jika Manajer Investasi (MI)  mengalami default,

terlebih jika MI tersebut terafiliasi dengan bank.

Masyarakat dapat beranggapan bahwa default tersebut

secara penuh merupakan tanggung jawab dan dapat

dibebankan kepada bank. Adapun bank yang bertindak

Grafik 5.5
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sebagai standby buyer, akan menghadapi peningkatan

risiko harga  yang signifikan terutama jika melakukan

repurchase agreement (repo) obligasi Pemerintah

dengan MI. Beberapa bank melakukan perjanjian repo

dengan MI, yaitu bilamana terjadi penarikan (redemp-

tion) dalam jumlah besar, MI dapat menjual kembali

obligasi Pemerintah kepada bank dimaksud. Apabila

suku bunga SBI menurun, harga obligasi Pemerintah

yang menjadi underlying asset reksadana pendapatan

tetap akan meningkat sehingga bank yang melakukan

repo dengan menghadapi eksposur risiko harga yang

tinggi.

b. Risiko Likuiditas Yang Dihadapi MI

Investor belum sepenuhnya memahami risiko

investasi dalam reksadana, khususnya yang berkaitan

dengan redemption jika investasi dalam reksadana jatuh

tempo.  MI menghadapi risiko likuiditas apabila terjadi

penjualan kembali (redemption) secara massal dalam

jangka waktu singkat oleh pemegang unit penyertaan.

Selain itu, risiko likuiditas sebagai akibat redemption

ini juga sangat mungkin terjadi jika intermediasi

perbankan mulai berjalan. Hal tersebut juga dapat

diakibatkan adanya perubahan mendasar dalam

kebijakan suku bunga atau instrumen moneter.

Selanjutnya, risiko likuiditas yang dihadapi oleh MI

bertambah besar jika terhjadi penurunan NAB yang pada

umumnya mendorong terjadinya penarikan. Hal ini

dapat terjadi terutama pada kondisi dimana investor

Indonesia pada umumnya belum memiliki pengetahuan

yang memadai mengenai invetasi pada instrumen non-

bank serta masih bersikap menghindari risiko (risk-

averse).

c. Belum Terwujudnya Disiplin Pasar

Mengingat disiplin pasar di Indonesia belum

sepenuhnya terwujud dengan baik, investasi dalam

reksadana memiliki eksposur risiko yang berpengaruh

pada kondisi stabilitas sistem keuangan dalam jangka

panjang. Pada saat ini disklosur dan transparansi

Manajer Investasi masih relatif terbatas, sehingga in-

vestor belum sepenuhnya memahami risiko investasi

dalam reksadana terutama berkaitan dengan risiko

kredit, risiko likuiditas, dan risiko harga.

d.  Belum Adanya Keseragaman Metoda

Valuasi

Bapepam pada saat ini belum mengeluarkan

ketentuan mengenai metoda valuasi harga obligasi.

Belum adanya keseragaman metoda penentuan harga

obligasi yang ditetapkan BAPEPAM sangat berpotensi

merugikan investor reksadana terutama ketika mereka

ingin me-redeem investasi mereka. Pada saat ini, harga

obligasi pada saat pembelian kembali oleh bank sangat

tergantung pada metoda penentuan harga yang

digunakan oleh MI, apakah mark to market atau amor-

tization (diamortisasi sampai dengan jatuh tampo (am-

ortization) atau mempergunakan cara penilaian lainnya.
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Boks 6 :

Reksadana

Reksadana merupakan instrumen investasi untuk

menghimpun dana dari investor untuk diinvestasikan

dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi (MI)1 .

Setiap jenis reksadana memiliki bentuk hukum (legal

entity) dan NPWP. Selain memberikan penghasilan (re-

turn), reksadana juga merupakan instrumen untuk

diversifikasi risiko. Reksadana di Indonesia berkembang

pesat sejak tahun 2002. Hal tersebut terutama

didorong oleh peran aktif perbankan dalam

memasarkan reksadana dan adanya insentif pajak dan

penurunan tingkat sukubunga deposito berjangka.

Terdapat sekitar 131 jenis reksadana dengan total dana

yang dikelola Rp56.093,90 milyar.

Berdasarkan bentuknya, reksadana dapat

digolongkan menjadi :

1. Reksa dana perseroan (corporate type) –

penghimpunan dana dengan menjual saham yang

selanjutnya diinvestasikan pada beberapa jenis

efek di pasar modal maupun pasar uang.

Reksadana ini dibedakan lagi menjadi Reksa Dana

Perseroan Tertutup dan Terbuka.

2. Reksa dana Kontrak Investasi Kolektif  (contrac-

tual type) - kontrak antara MI dengan bank

kustodian yang mengikat pemegang Unit

Penyertaan dimana MI diberi wewenang untuk

mengelola portofolio investasi kolektif dan bank

kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan

penitipan kolektif. Bentuk ini lebih populer

dibandingkan reksadana perseroan.

Berdasarkan portofolio investasinya, reksadana

dapat dibedakan menjadi :

1. Reksa Dana Pasar Uang (Money Market Fund) -

kumpulan investasi pada efek yang bersifat utang

dengan jatuh tempo kurang dari satu tahun.

Tujuannya adalah menjaga likuiditas dan modal;

2. Reksa Dana Pendapatan Tetap (Fixed Income

Fund) - kumpulan investasi minimal 80% dari

aktivanya dalam bentuk utang. Reksa dana ini

berisiko relatif lebih besar dari pada reksadana

pasar uang. Tujuannya adalah untuk menghasilkan

tingkat pengembalian yang stabil;

3. Reksa Dana Saham (Equity Fund) - kumpulan

investasi minimal 80% dari aktivanya dalam

bentuk efek bersifat ekuitas. Returnnya lebih

tinggi namun risikonya juga lebih tinggi dari jenis

reksa dana sebelumnya;

4. Reksa Dana Campuran (Discretionary Fund) -

kumpulan investasi dalam efek bersifat ekuitas

dan hutang.

Kinerja reksadana dicerminkan oleh Nilai Aktiva

Bersih (NAB) yaitu nilai pasar wajar dari seluruh efek

dan kekayaan lainnya dari reksa dana dikurangi dengan

seluruh kewajiban reksadana yang menjadi beban

reksadana sampai periode tersebut. NAB per unit

penyertaan pada hari pertama penawaran reksa dana

pada umumnya adalah Rp. 1.000, sedangkan NAB per

unit penyertaan selanjutnya adalah total NAB reksa

dana dibagi jumlah unit penyertaan yang beredar pada

hari yang bersangkutan. Bank Kustodian wajib

menghitung NAB per unit penyertaan setiap hari

berdasarkan nilai pasar wajar yang ditetapkan oleh MI

yang disampaikan kepada MI setiap hari bursa sebagai

dasar penetapan NAB.

Reksadana contractual type diperkenalkan di

Indonesia pada tahun 1996.  Sampai dengan akhir

Desember 2002 terdapat 122 macam jenis reksadana

yang telah diterbitkan oleh perusahaan sekuritas yang

bertindak sebagai Manajer Investasi (MI). Reksadana
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berkembang cepat pada  tahun 2002 terutama setelah

bank lebih aktif menjadi brokernya.  Atas jasa layanan

tersebut bank akan menerima imbalan brokerage fee

tertentu dari MI.  Dengan demikian, reksadana telah

menjadi salah satu alternatif investasi yang menarik

bagi masyarakat selain deposito berjangka. Di Malaysia

dan Amerika Serikat investasi pada reksa dana masing-

masing telah mencapai 50% serta 60% dari total

portofolio investasi keuangan.

Mekanisme penjualan reksa dana melalui bank

digambarkan dalam mekanisme berikut.

a.  Saat Pembelian Reksa Dana  :

(1b) Nasabah mengisi formulir penjualan kembali beserta

fotokopi  identitas kepada Manajer Investasi  (T + 0);

2. Bank mengirimkan formulir asli penjualan kembali

beserta fotokopi identitas kepada Manajer Investasi;

3. Manajer Investasi menyerahkan formulir penjualan

kembali kepada Bank Kustodian;

4. Bank kustodian mentransfer dana nasabah kepada Bank

Investor perlu mencermati seluruh risiko investasi

dalam reksadana yakni:

• Risiko kredit -  penurunan Nilai Aktiva Bersih (NAB)

jika terjadi  wanprestasi/kebangkrutan dari

manajer investasi dan penerbit surat berharga

(emiten);

• Risiko likuiditas  - penundaan pelunasan

portofolio yang disebabkan penjualan kembali (re-

demption) secara massal dalam jangka waktu

singkat oleh pemegang unit penyertaan.

• Risiko harga -   penurunan NAB  akibat perubahan

harga pasar dari portofolio.

Adapun  bagi bank yang bertindak sebagai agen

dari reksadana terdapat risiko reputasi yang dapat

berubah menjadi risiko legal akibat tuntutan hukum

dari nasabah kepada bank yang disebabkan terjadinya

kesalahpahaman nasabah bahwa reksadana yang dijual

bank merupakan produk bank serta dijamin pula oleh

program penjaminan simpanan nasabah.

Bank

(3)

Bank

Kustodian

Nasabah

(7)

Manajer

Investasi
(6)

(2) (4) (5)(1)

Keterangan :

(1) Pihak Bank menawarkan brosur dan prospektus reksa

dana dari MI;

(2) Nasabah mengisi formulir pemesanan, form

penyetoran/pemindahbukuan beserta bukti identitas;

(3) Bank  mentransfer dana nasabah ke rekening MI;

(4) Bank mengirimkan formulir pemesanan kepada MI dan

kepada Bank Kustodian;

(5) Bank kustodian mengirimkan surat konfirmasi kepada

MI;

(6) MI mengirimkan surat konfirmasi kepada nasabah.

(7) Nasabah memegang sertifikat reksa dana dari MI

b. Saat Penjualan Kembali

Keterangan :

(1a) Nasabah mengisi formulir penjualan kembali beserta

bukti  identitas dan menyerahkan kepada bank (T + 0);

Bank

(3)

Bank

Kustodian

Nasabah
Manajer

Investasi

(1b)

(4)

(3)
(1a)

(2)
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Obligasi

Portfolio perdagangan obligasi semakin meningkat

namun masih relatif kecil sehingga belum

mempengaruhi perbaikan fungsi intermediasi.

Bank-bank rekap telah mulai memindahkan

obligasi dari portofolio investasi ke  portofolio

perdagangan seiring dengan penurunan tingkat suku

bunga SBI dan maraknya penjualan produk derivatif yang

berbasis obligasi negara. Namun demikian, dengan

kondisi portofolio investasi yang masih cukup besar dan

spread suku bunga obligasi variabel dan SBI masih

positif, bank-bank belum terdorong untuk menyalurkan

kredit. Akibatnya, fungsi intermediasi masih belum pulih

yang tercermin dari sangat rendahnya LDR selama 2002

yakni masih rata-rata dibawah 35%. Kondisi ini sangat

mempengaruhi percepatan pemulihan ekonomi dan

perbaikan kinerja perusahaan-perusahaan publik di

pasar modal yang masih tergantung pada dana

perbankan.

kapitalisasi pasar) menunjukkan pergerakan yang

masih rendah dan relatif stabil pada kisaran indeks

40-60.

Pada semester pertama tahun 2002, transaksi

saham termasuk saham perbankan menunjukkan

kegairahannya. January effect dan beberapa rencana

divestasi saham pemerintah pada bank rekapitalisasi

memberikan sinyal yang cukup positif. Selain itu

pergerakan indeks gabungan juga dipengaruhi proses

pemilihan direksi baru Bursa Efek Jakarta. Pelaku pasar

mengharapkan agar direksi baru tersebut diharapkan

dapat bekerjasama dengan Bapepam, Self Regulatory

Organization (SRO) dan pelaku pasar untuk

merestrukturisasi dan mengembangkan pasar.

Namun demikian, pada bulan Juni 2002 pasar

saham Indonesia kembali memburuk seiring dengan

jatuhnya pasar saham dunia sebagai akibat terbukanya

skandal keuangan pada perusahaan-perusahaan besar

di Amerika Serikat seperti Xerox, Worldcom. Sedangkan

dari sisi domestik, terlambatnya pembenahan struktur

industri pasar modal dan praktek tidak sehat dalam

pasar modal misalnya kasus transaksi semu atas saham

PT Dharma Samudra Fishing Industries,Tbk. (DSFI) dan

Primarindo Asia Infrastucture, Tbk (BIMA) juga

memperburuk kondisi bursa saham Indonesia.

Indeks Harga Saham Keuangan yang terpuruk sejak

awal 1998, belum menunjukkan perbaikan kinerja

seperti sebelum krisis yang terlihat dalam grafik 5.4.

Pada dasarnya, pergerakan saham bank sangat

dipengaruhi oleh bank-bank rekapitalisasi yang rawan

terhadap agenda politik pemerintah, IMF dan kondisi

di pasar saham. Oleh karena itu, salah satu upaya BPPN

dan pemerintah untuk mempengaruhi investor kuat

seperti dana pensiun masih belum menampakkan

Grafik 5.6

Perkembangan Portofolio Obligasi Negara

1990 - 2002
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hasilnya. Hal tersebut disebabkan karena masih

tingginya trauma transaksi saham BNI dan adanya

ketentuan prudential yang membatasi dana pensiun

untuk melakukan investasi di pasar modal (SK Menkeu

No. 296/KMK.017/2000 maupun SK Menkeu No.45/

KMK.017/2001).

Menjelang akhir 2002, indeks harga terus menurun

karena masih lemahnya kepercayaan baik investor asing

maupun lokal. Pergerakan indeks harga masih

didominasi saham-saham pertanian dan industri

konsumsi sedangkan industri yang paling parah

Grafik 5.7

Kinerja Indeks Harga Keuangan

1997 - 2002
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terkoreksi adalah indeks sektor keuangan, properti dan

industri dasar. Penawaran harga beberapa saham

perbankan yaitu Bank Niaga, Bank International Indo-

nesia, Bank Victoria, Bank Lippo, Bank Permata dan

Bank Interpacific berada dibawah Rp50 dan bahkan

harga saham Bank Internasional Indonesia, Bank Lippo,

berada dibawah nilai nominalnya. Hal ini menunjukkan

bahwa diperlukan mekanisme perhitungan harga

perdana yang lebih mencerminkan kondisi fundamen-

tal dan pasar sehingga tidak langsung menurunkan

animo masyarakat akibat mengalami kerugian dalam

investasinya.

Beberapa permasalahan internal pasar modal,

ketidakpastian kondisi sosial politik terutama

menjelang pemilu tahun 2004 dan ketidakjelasan

proses divestasi saham pemerintah pada bank rekap

menyebabkan belum pulihnya prospek perdagangan

saham-saham sektor keuangan khususnya perbankan

pada tahun 2003. Oleh karena itu diperlukan upaya

dan komitmen bersama dari pemerintah, otoritas bursa

dan pelaku pasar untuk kembali menggairahkan pasar

saham.
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Boks 7 :

Risiko dalam sistem pembayaran

Risiko Kredit

Risiko yang terjadi apabila counterparty tidak dapat

memenuhi kewajibannya secara penuh baik pada saat

jatuh tempo maupun setelah jatuh tempo.

Risiko Likuiditas

Risiko yang terjadi apabila counterparty tidak mampu

menyelesaikan kewajiban setelmennya pada saat jatuh

tempo tetapi setelah jatuh tempo.

Risiko Operasi

Risiko yang terjadi karena adanya permasalahan dalam

hardware, software atau kesalahan manusia atau

RISIKO DALAM SISTEM PEMBAYARAN

S
istem pembayaran merupakan salah satu aspek

penting dalam stabilitas sistim keuangan.

Interaksi berbagai risiko-risiko yang dihadapi para

peserta dalam berbagai bentuk sistim pembayaran yang

berlaku di Indonesia dapat menyebabkan timbulnya

risiko di peserta lainnya serta dapat  menyebabkan

risiko sistemik.

Oleh karena itu, tidak berlebihan apabila Bank

Indonesia memberikan perhatian khusus untuk

memonitor perkembangan dan dampaknya bagi

kestabilan sistim keuangan  di Indonesia.

Pemantauan kestabilan sistim pembayaran

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan tugas

SISTEM PEMBAYARAN DI INDONESIA6
B A B

Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas harga dan

stabilitas sistim keuangan sesuai amanat Undang-

Undang No.23 tahun 1999, khususnya pasal 8 tentang

tugas pokok BI dan pasal 15 tentang pelaksanaan sistim

pembayaran.

Pada dasarnya, sistim pembayaran dapat berjalan

dengan baik apabila memenuhi kriteria berikut ini:

• Kesepakatan standar pelaksanaan perhitungan dan

metode pembayaran tagihan dan kewajiban diantara

para peserta dalam sistim pembayaran.

• Seluruh peserta sistim pembayaran sepakat untuk

saling melakukan setelmen antara tagihan dan piutang

dari peserta lainnya.

• Terdapat aturan sistim pembayaran yang disepakati

bersama.

sebab lainnya sehingga terjadi kerusakan atau tidak

berfungsinya sistem dan yang menyebabkan

peningkatan eksposur keuangan dan kemungkinan

kerugian.

Risiko Legal

Risiko yang terjadi apabila interpretasi hukum yang

dilakukan tidak tepat atau adanya ketidakpastian

hukum sehingga sistem pembayaran atau peserta

menghadapi masalah keuangan dan kemungkinan

kerugian.

Sumber: Oversight of Payment System, Bank of England
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Secara umum, sistim pembayaran yang ada di In-

donesia meliputi pembayaran tunai dan pembayaran

bukan tunai. Penyelesaian transaksi antar bank

ditempuh melalui sistem pertukaran warkat antarbank

(kliring) dan Realtime Time Gross Settlement (RTGS),

yang akan dijelaskan berikut ini.

Sistim Kliring

Sistim pembayaran ini dilakukan oleh BI dan

merupakan sistim pembayaran  yang telah dilaksanakan

sejak berdirinya BI dengan instrumen pembayaran cek,

giro bilyet, dan warkat debet atau kredit.  Peserta

dalam sistim pembayaran ini adalah seluruh bank umum

di Indonesia dengan pelaksanaan di setiap Kantor

Cabang BI dan beberapa kota diselenggarakan oleh Bank

BUMN, namun demikian setelmen dilakukan masih

terpisah setiap penyelenggara kliring. Perhitungan

setelmen dilakukan setiap akhir hari dimana apabila

terdapat salah satu peserta yang mengalami short

dalam transaksi kiliring dimaksud, BI dapat memberikan

Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) dengan

persyaratan jaminan yang likuid dan maksimum 90 hari.

Selama tahun 2002, volume rata-rata harian kliring

mencapai Rp6.3 trilyun dan 72.979 ribu lembar warkat.

Perkembangan transaksi dan jumlah warkat dalam

transaksi kliring harian dapat dilihat dalam Grafik 6.1.

Realtime Time Gross Settlement (RTGS)

Merupakan setelmen otomatis antara peserta

RTGS yang dlakukan oleh BI agar perbedaan waktu

penyerahan perintah pembayaran dan penerimaan oleh

bank beneficiary dapat dihindari. Setelmen RTGS sudah

diimplementasikan di 27 kota di Indonesia dengan nomi-

nal transaksi harian rata-rata pada tahun 2002 mencapai

Rp55.7 triliun. Perkembangan transaksi dan volume

dalam RTGS secara rinci dapat di gambarkan dalam

Grafik 6.1.

Terdapat juga setelmen yang dilakukan di luar

Bank Indonesia dalam rangka ATM, kartu kredit, kartu

debet dll, namun porsinya masih relatif kecil bila di

bandingkan dengan transaksi kliring dan RTGS.

PERAN SISTIM PEMBAYARAN DALAM STABILITAS

SISTIM KEUANGAN

Permasalahan keuangan di peserta sistim

pembayaran dapat menimbulkan permasalahan di

peserta sistim pembayaran lainnya diantaranya dapat

diuraikan sebagai berikut:

• Tertundanya penyelesaian tagihan dalam kliring

akan menyebabkan terganggunya likuiditas ben-

eficiary sehingga dapat menimbulkan  risiko

likuiditas beneficiary.

• Terjadinya default peserta kliring akan

menimbulkan risiko kredit bagi bank beneficiary.

• Tertundanya atau tidak dilakukannya  pembayaran

oleh salah satu peserta kliring akan  mengakibatkan

Grafik 6.1

Perkembangan RTGS, Kliring dan Transaksi
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0

250.000

500.000

750.000

1.000.000

1.250.000

1.500.000

1.750.000

2.000.000

Non Tunai Kliring RTGS

Triliun Rp

Okt Nov Des DesJan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov DesJan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov

2000 2001 2002

Bab 6



53

Pasar Modal

penularan (domino effect).  Kondisi demikian dapat

menimbulkan risiko sistemik yang akhirnya dapat

mengancam kestabilan sistim keuangan.

• Tidak berfungsinya tehnologi akan mengakibatkan

tertundanya seluruh proses sistim pembayaran (op-

erational risk),  karena teknologi informasi menjadi

andalan dalam kelancaran dalam sistim

pembayaran. Meskipun probabilitas terjadinya

relatif kecil, namun dapat menimbulkan kerugian

yang sangat besar bagi peserta kliring dan pengguna

jasa keuangan. Kondisi demikian dapat juga

menyebabkan ketidakstabilan sistim keuangan.

Pengawasan (oversight) Sistim Pembayaran

Oversight sistim pembayaran dimaksudkan untuk

meyakinkan kelancaran sistim pembayaran dimasa

mendatang.  Dengan demikian potensi permasalahan

dapat diidentifikasi secara dini dan dikendalikan

sehingga dampak negatifnya dapat diminimalisir.

Disamping itu, kelemahan yang ada dapat

disempurnakan untuk pengembangannya kedepan.

Fokus dari oversight lebih ditujukan pada kemampuan

sistim dalam memproses transaksi, prosedur

pelaksanaan, kerangka hukum, rencana kontijensi

dalam hal terjadi permasalahan sistim, dan last resort

dalam kondisi tidak normal. Oversight dilakukan untuk

menilai kemungkinan terjadinya risiko-risiko sistim

pembayaran dimaksud dimasa mendatang serta upaya

yang perlu dilakukan untuk menghindari atau

memperkecil dampak negatifnya.

Risiko dalam Sistim Kliring

Sistim kliring pada saat ini melakukan setelmen

pada akhir hari  dimana peserta yang short dalam kliring

diharuskan menutupnya paling lambat pada hari

berikutnya. Dalam hal terjadi salah satu pesert kliring

mengalami short, maka bank peserta lainnya akan

menghadapi risiko likuiditas dan risiko kredit.  Risiko

likuiditas muncul karena tagihan terhadap bank yang

mengalami short dalam kliring belum terbayar paling

tidak sampai hari berikutnya. Hal ini mengakibatkan

hilangnya kesempatan bagi bank pemenang kliring untuk

menggunakan dananya paling tidak dalam waktu satu

malam.  Dilain pihak, bank pemenang kliring juga

menghadapi risiko kredit mengingat terdapat ekposur

kredit kepada bank yang kalah kliring sampai dengan

dibayarnya tagihan terhadap bank dimaksud.

Risiko likuiditas dan risiko kredit dimaksud dapat

dikurangi apabila terdapat mekanisme failure to settle

untuk penyelesaian kalah kliring bagi bank apabila  saldo

di Bank Indonesia tidak mencukupi. Failure to settle

dimaksud dapat dilakukan dengan membuat

kesepakatan bersama antara peserta kliring  untuk ikut

bertanggung jawab melakukan setelmen apabila

terdapat peserta yang memenuhi kewajibannya dalam

kliring. Hal tersebut dapat ditempuh dengan berbagai

cara yang disepakati seperti pooling funds atau loss

sharing.

Risiko operasional dalam sistim kliring terjadi

apabila sistim yang ada tidak berfungsi dan kliring tidak

bisa dijalankan. Terganggunya proses kliring dapat

disebabkan oleh berbagai faktor antara lain power sup-

ply, kelebihan transaksi (overload) dan permasalahan

tehnis lainnya.  Selama ini belum pernah terjadi

permasalahan tehnis yang dapat menganggu jalannya

sistim kliring. Disamping itu, telah disediakan rencana

kontijensi apabila terjadi kesalahan tehnis, sehingga

risiko operasional dalam sistim kliring dinilai relatif

Sistem Pembayaran di Indonesia
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rendah. Dilain pihak, jumlah transaksi dalam kliring juga

menurun sebagai dampak diterapkannya RTGS.

Risiko hukum (legal risk) dalam sistim kliring

terjadi apabila tagihan terhadap peserta kliring lainnya

tidak jelas mekanisme penyelesaiannya sehingga sulit

untuk menagihnya. Dalam konteks sistim kliring di In-

donesia, tidak ada terdapat jaminan kliring sehingga

dari segi legalnya bank berada dalam posisi yang relatif

lemah untuk dapat menagih kepada bank yang kalah

kliring.

Risiko dalam RTGS

Risiko likuiditas dalam RTGS terjadi apabila

proses transmisi penagihan kepada bank lain tidak

dapat dilaksanakan karena gangguan tehnis dan/atau

dana yang tersedia bank lain di BI tidak mencukupi.

Dalam kaitan dengan RTGS di Indonesia pada saat ini

hampir tidak pernah terjadi gridlock hal ini disebabkan

volume dari RTGS sendiri masih relatif rendah.

Disamping itu, bank peserta RTGS masih mempunyai

likuiditas yang relatif besar antara lain tercermin

besarnya dana yang tersimpan di SBI. Dengan demikian

meskipun terdapat risiko likuiditas, namun relatif kecil

kemungkinannya akan menimbulkan ketidakstabilan

sistim keuangan.  Terdapat potensi berkembangnya

transaksi di pasar modal berkaitan dengan maraknya

perdagangan obligasi rekap dimasa mendatang dalam

jumlah relatif besar. Aktifnya perdagangan obligasi

rekap ini akan memerlukan likuiditas yang besar dalam

RTGS, sehingga fasilitas intrahari (intraday) dari BI

akan berperan besar untuk menghindarkan gridlock

dalam RTGS.

Tidak terdapat risiko kredit dalam RTGS karena

mekanisme penagihan kepada bank lain akan berjalan

kalau saldonya mencukupi dan sistimnya berjalan,

sehingga belum menimbulkan eksposur kredit kepada

bank lain. Risko hukum dari RTGS ini juga kurang relevan

mengingat tidak terdapat eksposur kredit.

Risiko operasional dalam RTGS terjadi apabila

sistim transmisi terjadi gangguan sehingga semua

transaksi RTGS tidak dapat terlaksana. Penyebab

utamanya adalah  permasalahan tehnis dari sistim RTGS

maupun volume tansaksi yang kurang sesuai dengan

kapasitas sistim yang ada sehingga terjadi gridlock yang

semakin membesar atau terhentinya sistim sama sekali.

Dalam hal ini, perbandingan antara kecenderungan

transaksi RTGS dan kapasitas sistim RTGS menjadi acuan

untuk melihat sejauhmana kapasitas yang ada saat ini

mampu menampung perkembangan transaksi RTGS di

masa mendatang. Dalam konteks RTGS di Indonesia

kapasitas sistim yang ada masih relatif besar bila

dibandingkan dengan tren perkembangan transaksi

RTGS. Dengan demikian, kapasitas RTGS masih dapat

terkendali di masa mendatang.

Bab 6
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Boks 8 :

Skim Failure to Settle

Terkait dengan sistem pembayaran, Saat ini Bank

Indonesia masih menghadapi risiko kredit  sebagai

akibat terjadinya saldo debet bank-bank yang

mengalami kalah kliring. Meskipun hanya overnight,

risiko kredit yang dihadapi oleh Bank Indonesia sebagai

penyelenggara kliring masih relatif besar. Guna

meminimalkan risiko tersebut, Bank Indonesia tengah

mengkaji penerapan mekanisme Failure-to-Settle (FTS)

sesuai dengan prinsip yang ditetapkan dalam Core Prin-

ciples for Systemically Important Payment System (CP

SIPS). FTS adalah suatu mekanisme agar apabila satu

atau lebih peserta kliring gagal memenuhi kewajiban

setelmen pada hari tertentu, maka setelmen tetap

dapat dilaksanakan pada waktunya dengan

menggunakan sumber dana yang disepakati. Sumber

dana yang disepakati tidak berasal dari Bank Indone-

sia (dalam bentuk overdraft), namun dikumpulkan dari

bank-bank perserta kliring. Dengan demikian, segala

risiko yang timbul sebagai akibat kliring sepenuhnya

ditanggung oleh peserta kliring secara bersama-sama,

sehingga BI terhindar dari risiko dimaksud.

Penerapan FTS merupakan salah satu tuntutan

internasional sesuai dengan CP SIPS. CP SIPS

mewajibkan kepada setiap penyelenggaraan kliring

multilateral untuk memiliki kemampuan melaksanakan

setelmen pada waktu yang telah ditetapkan dan untuk

melakukan bail-out atas kegagalan setelmen salah satu

atau lebih peserta kliring. Adapun minimum standar

untuk bail out yang ditetapkan CP SIPS adalah sebesar

nilai net debit terbesar (atau senilai Bilyet Saldo Kliring

peserta kalah kliring). Nilai bail out tersebut

dimanefestasikan dalam bentuk jaminan kliring baik

dalam surat berharga, kas, atau dibagi secara prorata

(loss-sharing) antar seluruh peserta kliring.

Sesuai dengan praktek internasional, pada saat

ini terdapat beberapa alternatif metode FTS yang

juga dapat dipergunakan di Indonesia yaitu sebagai

berikut:

1. Defaulter Pay

Dalam metode ini, kegagalan setelmen seluruhnya

menjadi tanggung jawab peserta yang gagal (de-

faulter).  Metode ini nampaknya lebih fair dan tidak

membebani peserta kliring yang lain. Kelemahannya

adalah jika kegagalan setelmen jumlahnya sangat besar

sedangkan kemampuan defaulter terbatas,  maka de-

faulter tidak akan mampu menutup seluruh

kewajibannya dan pada akhirnya mengganggu sistem

pembayaran. Sebagai konseksuensinya perlu disediakan

agunan dalam jumlah besar yang harus disediakan oleh

setiap peserta kliring.

2. Survivor Pay

Dalam metode ini, kegagalan setelmen menjadi

tanggung jawab peserta yang tidak mengalami saldo

negatif (survivors).  Metode ini mempersyaratkan

jumlah kolateral yang relatif lebih sedkit

dibandungkan dengan metode defaulters pay dan

probabilitas kegagalan setelmen juga lebih kecil.

Namun demikian terdapat tantangan untuk untuk

menetapkan bagian (share) kolateral setiap peserta

secara fair.

3. Kombinasi Survivor dan Defaulter Pay

Dalam metoda ini,  kegagalan setelmen pertama-

tama ditanggung oleh defaulter sampai dengan batas

maksimal kemampuan likuiditasnya, jika belum

mencukupi baru ditanggung secara bersama-sama oleh

survivors. Dengan metode ini, probabilitas terjadinya

kegagalan setelmen lebih kecil sehingga kolateral yang

dipersyaratkan juga lebih kecil dibandingkan dengan

metode defaulter pay.

Sistem Pembayaran di Indonesia
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Terdapat beberapa alternatif sumber dana FTS

yang sedang menjadi dipertimbangkan oleh Bank In-

donesia, yaitu:

1. Cash deposit.  Peserta kliring menyimpan

sejumlah dana pada Bank Indonesia. Manfaat dari

pendekatan ini adalah adanya kecepatan setelmen

Namun demikian, terdapat kekhawatiran bank

adalah bahwa dana yang disimpan di BI menjadi

idle.

2. Pool of Collateral  Peserta kliring menempatkan

jaminan berupa SBI, Obligasi Pemerintah atau

Surat Utang Negara lainnya yang sewaktu-waktu

dapat digunakan untuk menutup kekurangan

dana (shortfall).

3. Loss-Sharing Peserta kliring tidak menempatkan

jaminan di penyelenggara, namun apabila terjadi

default, maka yang akan menanggung adalah

peserta sesuai dengan mekanisme yang

disepakati, bukan penyelenggara.

4. Pemupukan Dana Peserta kliring mengumpulkan

dana dengan cara “menabung” sehingga tercapai

jumlah tertentu, minimum sebesar benchmark

net debit terbesar. Adapun dana dari peserta

kliring tersebut dikelola oleh Bank Indonesia.

Sumber Dana FTS

Peserta kliring

menyimpan

sejumlah dana

pada

penyelenggara

kliring (BI)

Peserta kliring

menyimpan

jaminan berupa

SBI/OP yang

dapat

digunakan untuk

menutup

kekurangan dana

(shortfall)

Apabila terjadi

default peserta

kliring akan

menanggungnya,

sesuai dengan

proporsi dan

mekanisme yang

disepakati

Peserta kliring

mengumpulkan

dana dengan cara

“menabung”

sehingga

tercapai jumlah

tertentu,

minimum

sebesar net

debit terbesar

Cash Deposit Collateral Pool Loss Sharing Pool of Fund

Bab 6
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Pasar Modal

KESIMPULAN7
B A B

1. Stabilitas keuangan pada tahun 2002 secara umum

masih terjaga. Namun perlu diwaspadai beberapa

indikasi yang dapat menimbulkan instabilitas

jangka panjang yang disebabkan oleh :

• NPL (neto) yang belum dapat diturunkan

dibawah 5% untuk seluruh bank.

• Adanya potensi kenaikan NPL sebagai akibat

adanya pembelian kembali unrestructured loan

oleh bank-bank.

• Restructured loan yang ada diperbankan juga

akan dapat menjadi NPL apabila kondisi sector

riil belum pulih dan adanya instabilisasi politik

• Sektor riil belum sepenuhnya pulih yang

ditandari dengan belum  dapat diselesaikannya

restrukturisasi  perusahaan korporasi di BPPN

maupun penutupan beberapa perusahaan PMA.

• Terdapat potensi instabilitas politik berkaitan

dengan penyelenggaraan pemilu tahun 2004.

Hal ini yang dapat memberikan tekanan

terhadap nilai tukar rupiah sehingga dapat

menimbulkan masalah likuiditas di industri

perbankan sebagai akibat kenaikan suku bunga.

2. Permodalan perbankan secara agregat masih

berada diatas ketentuan wajib (Capital Adequacy

Ratio (CAR) minimum 8% dari aktiva rata-rata

tertimbang menurut risiko). Namun demikian perlu

diantisipasi adanya penurunan permodalan sebagai

akibat:

• Terjadinya kenaikan NPL yang membutuhkan

pembentukan pencadangan (PPAP) sehingga

menurunkan permodalan bank terutama

unrestructured loan yang dibeli dari BPPN oleh

beberapa bank.

• Rencana penyempurnaan ketentuan kebutuhan

modal minimum dengan memasukan unsur

market risk di tahun 2003 dengan masa transisi

akan dapat menurunkan CAR bank.

3. Hingga saat ini, belum terdapat kebijakan formal

dan mekanisme penyelesaian krisis yang memadai.

Hal tersebut dapat menyebabkan penyelesaian

krisis tidak efisien dan efektif serta dapat memicu

krisis multi dimensi. Bank Indonesia telah

menyusun kerangka kerja (blue-print) stabilitas

system keuangan Indonesia termasuk kebijakan dan

mekanisme penyelesaian krisis (crisis resolution)

yang mutlak diperlukan untuk mendukung stabilitas

keuangan di masa mendatang. Oleh karena itu,

kerangka kerja tersebut perlu segera dibahas

dengan berbagai lembaga terkait untuk

merumuskannya menjadi suatu kebijakan formal.
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Reformulasi Manajemen Krisis Indonesia:
Deposit Insurance and the Lender of the Last Resort1

A b s t r a k

Krisis ganda - moneter dan perbankan - yang dialami Indonesia adalah yang terparah di Asia dan

salah satu krisis yang termahal di dunia dalam seperempat abad terakhir. Diantara permasalahan

mendasar dalam penyelesaian (manajemen) krisis saat ini adalah: (i) belum adanya kebijakan

yang komprehensif dan jelas; (ii) kelemahan dalam program penjaminan pemerintah (blanket
guarantee) yang menciptakan moral hazard dan dapat mendorong timbulnya krisis keuangan di

masa depan; dan (iii) ketidak-jelasan fungsi Bank Indonesia sebagai the lender of the last resort
dalam keadaan krisis sistemik. Untuk menyempurnakan manajemen krisis di Indonesia diusulkan

dua langkah pokok: (i) mengganti secara bertahap program penjaminan pemerintah dengan asuransi

simpanan yang terbatas dan eksplisit (ASTE); dan (ii) menetapkan kebijakan the lender of the
last resort (LLR) yang lebih transparan baik untuk kondisi normal maupun keadaan krisis sistemik.

Kebijakan LLR yang lebih transparan selain berfungsi sebagai salah satu alat manajemen krisis

yang efektif juga memiliki kelebihan yakni kejelasan akuntabilitas yang dapat meningkatkan

kredibilitas bank sentral, mengurangi campur tangan politik, mengurangi moral hazard dan

mendorong disiplin pasar yang pada akhirnya akan mendorong stabilitas keuangan.

JEL classification: F34, G18, G21, G28, E44
Keywords: financial crises, banking crisis, crisis management, financial safety nets, lender of
last resort, government guarantee, deposit insurance.

S. Batunanggar2

1 Revisi dan versi ringkas dari paper berjudul ‘Indonesia’s Banking Crisis Resolution: Lessons and the Way Forward’; proyek riset di Centre for Central

Banking Studies (CCBS), Bank of England dan dipresentasikan pada Banking Crisis Resolution Conference, CCBS, Bank of England, London, 9 December

2002.

2 Analis senior di Bank Indonesia. Pendapat dalam paper ini adalah pandangan penulis bukan pandangan Bank Indonesia. Penulis berterima kasih kepada

Prof. Peter Sinclair (CCBS, Bank of England) dan Glenn Hoggarth (Bank of England) atas komentar dan saran pada edisi awal. Semua kesalahan adalah

tanggung jawab penulis. Alamat E-mail: batunanggar@bi.go.id
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PENGANTAR

Krisis keuangan Asia Tenggara merupakan salah satu krisis terdahsyat di abad ke dua puluh. Setelah

menikmati pertumbuhan ekonomi selama lebih dari tiga dekade, Indonesia, bersama Thailand dan Ko-

rea Selatan, ditimpa gejolak krisis ganda (twin crises) – krisis mata uang dan krisis perbankan yang luar

biasa. Dampak krisis tersebut sangat buruk. Indonesia khususnya mengalami musibah terparah akibat

resesi yang dalam dan berkepanjangan. Biaya fiskal resolusi krisis di Indonesia melebihi 50% dari PDB

tahunan.  Biaya fiscal tersebut merupakan terbesar kedua selama seperempat abad terakhir setelah

krisis Argentina pada awal tahun 1980an. Meskipun krisis tersebut telah berlalu, namun Indonesia akan

menanggung dampaknya selama beberapa tahun mendatang.

Telah banyak dilakukan studi mengenai sebab-sebab terjadinya krisis Asia3 . Ada dua polar pandangan

mengenai penyebab krisis tersebut. Pandangan pertama berargumen bahwa penyebab utama krisis adalah

kelemahan fundamental ekonomi dan inkonsistensi kebijakan (Krugman (1998), Mishkin (1999). Pandangan

yang kedua meyakini bahwa akar permasalahan krisis adalah pure contagion and irrasionalitas pasar

((Radelet dan Sachs (1998); Furman dan Stiglitz (1998) dan Stiglitz (1999, 2002)). Sedangkan pengamat

lainnya seperti Corsetti, Pesenti dan Roubini (1998) dan Djiwandono (1999) mengambil jalan tengah

dengan berargumen bahwa contagion dan kelemahan fundamental ekonomi menyebabkan krisis Asia.

Krisis finansial terjadi tidak hanya disebabkan oleh kelemahan fundamental ekonomi, tetapi kelemahan

fundamental ekonomi dapat menyulut timbulnya bank run yang pada gilirannya berdampak buruk terhadap

perekonomian.

Menjaga stabilitas keuangan merupakan salah satu fungsi pokok dari bank sentral modern, yang

tidak kalah pentingnya dari memelihara stabilitas moneter (Sinclair, 2001). Stabilitas keuangan bergantung

pada lima elemen terkait yakni: (i) lingkungan makro-ekonomi yang stabil; (ii) lembaga finansial yang

dikelola baik; (iii) pasar finansial yang efisien; (iv) kerangka pengawasan prudensial yang sehat; dand

(v) system pembayaran yang aman dan handal (MacFarlane, 1999).

Gejolak dalam lembaga keuangan khususnya bank, adalah salah satu sumber instabilitas (Crockett,

1997, 2001). Oleh karena itu, krisis perbankan harus dicegah atau ditangani untuk menghindarkan

gangguan terhadap sistem pembayaran dan arus kredit dalam perekonomian. Pencegahan krisis (crisis

prevention) meliputi kebijakan yang diambil untuk menghindarkan timbulnya permasalahan perbankan.

Sedangkan penyelesaian krisis (crisis management or resolution) memfokuskan pada bagaimana upaya

otoritas terkait menghadapi krisis bila telah terjadi. Dengan krisis perbankan, otoritas terkait

3 Namun demikian, studi yang memprediksi kemungkinan krisis di Asia khususnya Indonesia sangat sedikit, lihat misalnya Cole and Slade (1996) yang telah

mengidentifikasi beberapa masalah mendasar dalam sistem perbankan Indonesia.
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menghadapi pilihan (trade-off) antara  memelihara stabilitas keuangan sekarang – dengan

menyelamatkan bank-bank bermasalah – dengan konsekuensi meningkatkan instabilitas keuangan di

masa mendatang akibat meningkatnya moral hazard (Hoggarth et al., 2002). Dalam penyelesaian

krisis perbankan, otoritas terkait harus berupaya untuk meminimalkan biaya fiskal dan moral hazard

yang mungkin timbul.

Paper ini akan membahas resolusi krisis perbankan di Indonesia khususnya permasalahan jaring

pengaman (safety nets) termasuk blanket guarantees and pinjaman likuiditas Bank Indonesia. Bagian 2

membahas jaring pengaman di Indonesia saat ini. Bagian 3 merekomendasikan upaya untuk meningkatkan

stabilitas keuangan di Indonesia, khususnya berkaitan dengan the lender of the last resort and asuransi

simpanan (deposit insurance). Bagian 4 menyimpulkan.

JARING PENGAMAN UNTUK PENYELESAIAN KRISIS SAAT INI
Program Penjaminan Pemerintah

Sebelum krisis 1997, tidak terdapat negara (yang mengalami krisis) di Asia Timur yang memiliki

skim asuransi simpanan (deposit insurance) yang eksplisit kecuali Filipina. Di Indonesia, Bank Indonesia

memberikan bantuan likuiditas and permodalan kepada bank-bank bermasalah secara kasus per kasus

(ad-hoc) dan tidak transparan4 . Bantuan tersebut juga tidak didasarkan pada suatu mekanisme asuransi

formal tetapi lebih pada keyakinan bahwa bank-bank yang dibantu tersebut merupakan  sistemik (too

big to fail) atau kegagalan suatu bank dapat mewabah (contagion).

Asuransi simpanan terbatas (limited guarantee) di Indonesia pertama kali diterapkan ketika

pemerintah menutup Bank Summa pada awal tahun 1992 yang dipandang gagal5 . Sejak itu, tidak terdapat

penutupan bank hingga terjadinya krisis dimana pemerintah menutup 16 bank pada November 1997.

Saat itu, diterapkan asuransi simpanan terbatas (AST) sebagai bagian dari persetujuan pertama dengan

IMF dengan batas Rp20 juta per rekening perbank.

Pengalaman krisis Indonesia tahun 1997 menunjukkan bahwa AST tidak efektif dalam mencegah

bank runs. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor terkait:  (i) simpanan berjumlah lebih dari

Rp20 juta – yang tidak dijamin – mencapai sekitar 80% dari total simpanan; (ii) terdapat ketidakpastian

yang tinggi dalam perekonomian dan politik; dan (iii) penabung dan investor khawatir bahwa akan

terdapat penutupan bank lagi sehingga mereka menarik simpanannya dari perbankan.

4 Namun, bantuan ini hanya diberikan kepada bank-bask swasta dan pemerintah bukan kepada bank asing.

5 Rencana pembentukan skim asuransi simpanan telah dibahas secara intensif sejak awal tahun 1990an. Tetapi, pemerintah menolak usulan tersebut

karena mereka memandang bahwa hal itu akan menciptakan moral hazard.
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Untuk memulihkan kepercayaan domestik dan internasional terhadap perekonomian dan sistem

keuangan, pemerintah menandatangani persetujuan kedua dengan IMF pada 15 January 1998. Namun,

persepsi dan reaksi pasar terhadap komitmen dan kemampuan pemerintah dalam menangani krisis

masih tetap negatif. Akibatnya, terjadi capital flight yang besar mencapai sekitar US$600 juta to $700

juta per hari. Pada tanggal 22 Januari 1998, rupiah terjatuh ke titik terendah Rp16.500.

Untuk mencegah penurunan lebih jauh dan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem perbankan,

pada 27 Januari 1998, pemerintah menetapkan program penjaminan pemerintah (blanket guarantee).

Asuransi simpanan penuh (ASP) tersebut mencakup seluruh kewajiban bank komersial baik rupiah maupun

valuta asing, termasuk nasabah penyimpan dan kreditur. Kebijakan ASP tersebut bersifat temporer

menunggu terbentuknya Lembaga Penjamin Simpanan6 . Awalnya, pengelolaan program penjaminan

pemerintah merupakan tugas bersama Bank Indonesia dan BPPN. Sejak Juni 2000 pengelolaan program

tersebut menjadi tanggung-jawab sepenuhnya BPPN7 .

Kasus Indonesia menunjukkan bahwa seandainya ASP diterapkan pada awal krisis, systemic runs

mungkin dapat dikurangi. Pada awalnya, penerapan ASP memang tidak secara langsung menghentikan

bank runs. Masih terdapat bank runs meskipun jumlahnya lebih kecil yakni hanya pada beberapa bank

bermasalah. Hal ini diindikasikan oleh peningkatan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dari Rp92

triliun pada Januari menjadi Rp178 triliun pada Agustus 1998. Bank-bank tersebut dirush oleh deposan

karena beberapa alasan.

Kemungkinan pertama adalah rendahnya pemahaman publik karena ketidakjelasan cakupan dan

jumlah yang ditanggung oleh ASP dan rendahnya kepercayaan terhadap komitmen pemerintah. Hal ini

mendorong deposan untuk mentransfer uangnya dari bank-bank yang dinilai bermasalah ke bank-bank

yang lebih aman. Setelah tiga bank yang sangat insolven diambil alih dan ditutup oleh pemerintah pada

21 Agustus 1998, bank runs (dan juga BLBI) menurun tajam.

Kedua, deposan mengantisipasi bahwa masih akan ada penutupan bank. Meskipun simpanan mereka

dijamin penuh oleh pemerintah, simpanan mereka akan ditransfer ke bank lain jika terjadi penutupan

bank. Dalam hal ini akan terdapat tenggang waktu antara penagihan dan pembayaran simpanan mereka.

Untuk menghindarkan hal ini, mereka menarik simpanannya dan memindahkannya ke bank-bank lain

yang dianggap lebih “aman” yakni bank-bank persero dan bank-bank asing. Disamping itu, terdapat

tenggang waktu yang cukup panjang sebelum ASP tersebut diberlakukan. Kenyataannya, BPPN sebagai

pengelola ASP baru beroperasi sekitar tiga bulan sejak dibentuk.

6 Pada awalnya, program tersebut diberlakukan untuk dua tahun, namun kemudian diperpanjang secara otomatis. Pencabutan ketentuan program

tersebut akan diumumkan enam bulan sebelum diberlakukan.

7 Pengeloaan penjaminan atas trade finance, inter-bank debt exchange and BPR tetap menjadi tanggung-jawab BI.
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Meskipun agak terlambat, penerapan ASP kelihatan berhasil mencapai sasaran. Setelah Juni 1998

segmentasi dalam pasar uang antar bank (PUAB) menurun tajam dan likuiditas sistem perbankan

meningkat. Hal ini memungkinkan bank-bank untuk meminjam dari PUAB dengan suku bunga lebih

rendah. Selain itu, tidak terjadi lagi bank runs yang signifikan meskipun terjadi pergantian pemerintahan

pada tahun 1999 dan beberapa perubahan kebijakan.

Bantuan Likuiditas Bank Indonesia

Mishkin (2001) berargumen bahwa bank sentral dapat mendorong pemulihan krisis keuangan dengan

memberikan pinjaman dalam rangka perannya sebagai the lender of last resort (LLR). Terdapat banyak

contoh praktek LLR yang sukses di negara-negara maju (Mishkin, 1991). Lalu, bagaimana halnya dengan

negara berkembang khususnya Indonesia?

Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 1967, Bank Indonesia berwenang memberikan pinjaman

darurat kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas yang berat8 . Namun, tidak terdapat

peraturan dan prosedur yang jelas tentang bagaimana fungsi ini dilaksanakan. Selama krisis tahun 1997,

Bank Indonesia memberikan bantuan likuiditas kepada bank-bank bermasalah untuk mencegah keruntuhan

sistem perbankan dan untuk menjaga sistem pembayaran. Terus memburuknya kepercayaan terhadap

sistem perbankan disertai dengan ketakpastian politik dan gejolak sosial telah menimbulkan systemic

bank runs dari bank-bank yang dianggap bermasalah ke bank-bank yang lebih sehat.

Dengan memburuknya krisis, jumlah fasilitas saldo debet (overdraft) bank-bank meningkat dari

Rp31 triliun pada Desember 1997 menjadi to Rp170 triliun in Desember 1998. Namun, bantuan likuiditas

terkonsentrasi hanya pada lima bank yang mencapai 80% dari total bantuan kepada sistem perbankan.

Semua bank tersebut mengalami penarikan simpanan besar-besaran, kecuali Bank Exim yang menderita

kerugian transaksi valuta asing. Bank Central Asia, yang dimiliki Salim group, merupakan peminjam

terbesar yakni Rp31 triliun sebagai dampak kerusuhan rasial pada Mei 1998.

Sesuai prinsip umum (Bagehot), bantuan likuiditas seharusnya hanya diberikan kepada bank yang

illikuid tetapi solven. Untuk mengurangi kemungkinan kerugian bank sentral harus meminta agunan

yang memadai. Enoch (2001) berargumen bahwa harus terdapat batasan dalam pemberian pinjaman

tersebut, mengingat kesulitan likuiditas tersebut cenderung menunjukkan adanya masalah solvensi.

Setelah penutupan bank pada November 1997, pemerintah menyatakan bahwa tidak akan ada lagi

8 Undang-Undang (UU) BI yang lama No. 13 tahun 1967 menetapkan satus BI sebagai pembantu pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan moneter,

perbankan dan sistem pembayaran. Sementara UU BI saat ini No. 23 tahun 1999 memberikan independensi bagi BI dalam pelaksanaan tugasnya dari

campur tangan politik.
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penutupan bank.  Hal ini mengakibatkan Bank Indonesia terpaksa  untuk memberikan bantuan likuiditas.

Sejak itu, BI memberikan bantuan kepada semua bank tanpa mensyaratkan agunan yang memadai dengan

membolehkan saldo debet rekening giro mereka di Bank Indonesia. Sebagian besar bank hanya dimintai

jaminan pribadi (personal guarantee) dari pemiliknya bahwa pinjaman tersebut digunakan untuk

keperluan likuiditas dan menjaga kepatuhan terhadap seluruh regulasi prudensial. Akibatnya, BLBI

meningkat tajam.

Besarnya biaya fiskal akibat kasus ini tersebut telah menimbulkan perbedaan pendapat antara

pemerintah dan BI mengenai jumlah dan siapa yang bertanggungjawab atas BLBI tersebut. Setelah melalui

proses negosiasi panjang tercapai kesepakatan antara BI dan pemerintah untuk menyelesaikan kasus

BLBI tersebut dengan perjanjian bagi beban (burden-sharing)9 .

Kritik utama terhadap proses pemberian BLBI dalam rangka LLR tersebut adalah kelemahan

pengawasan10 . Enoch (2001), mengkritik bahwa seharusnya BI, selaku pengawas bank, mengecek

penggunaan pinjaman tersebut apakah benar-benar digunakan untuk membayar penarikan simpanan

nasabah. Sebenarnya, BI melakukan pengecekan tersebut dengan menempatkan beberapa orang pengawas

di masing-masing bank bermasalah. Namun, adalah sulit untuk memverifikasi seluruh transaksi bank

harus untuk meyakinkan bahwa tidak terdapat penyalahgunaan BLBI oleh pengurus dan pemilik bank.

Seharusnya hal tersebut merupakan tanggung jawab sepnuhnya manajemen bank. Belakangan, hasil

pemeriksaan bank menunjukkan bahwa terdapat indikasi yang kuat moral hazard yang ditunjukkan oleh

transaksi yang mencurigakan antar bank pada beberapa bank yang ditutup. Dan sayangnya, kasus-kasus

penyalahgunaan tersebut hingga saat ini belum diproses secara konsisten akibat lemahnya proses peradilan

dan law enforcement.

Sebagaimana dikemukakan oleh Sinclair (2000) dan Goodhart (2002), dalam rentang waktu terbatas,

sulit dan mungkin mustahil bagi bank sentral untuk membedakan antara permasalahan likuiditas dan

solvensi. Karena itu, masalah pokok BLBI adalah ketidakjelasan kriteria untuk membedakan antara bank

yang sehat dan yang sakit, serta tiadanya kebijakan dan pedoman LLR yang jelas untuk meyakinkan

akuntabilitas. Juga terdapat kelemahan koordinasi antar lembaga dalam menangani krisis pada saat itu.

Disamping itu, besarnya hutang luar negeri swasta menyulitkan Bank Indonesia untuk mendorong

pemulihan krisis keuangan melalui kebijakan moneter yang ekspansif. Kebijakan tersebut cenderung

mengakibatkan depresiasi rupiah yang tajam. Untuk alasan yang sama, seperti yang dikemukakan oleh

Mishkin (2001), fasilitas LLR yang diberikan oleh bank sentral di negara-negara berkembang yang memiliki

9 Ditetapkan sebagai kriteria kinerja dalam Letter of Intent dengan IMF, 31 December 2001.

10 Antara lain dikemukakan dalam Laporan BPK.
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hutang luar negeri yang besar, mungkin tidak seberhasil praktek LLR di negara-negara maju. Pinjaman

Bank Indonesia kepada sistem perbankan pada saat krisis meningkatkan kredit. Hal ini mendorong

depresiasi rupiah yang besar yang kemudian memperburuk kondisi keuangan bank-bank yang pada akhirnya

membuat pemulihan dari krisis menjadi lebih sulit. Oleh karena itu, penggunaan LLR oleh bank sentral

di negara-negara yang besar hutang luar negerinya menjadi lebih sulit karena pinjaman bank sentral

bagaikan pedang bermata dua (Mishkin, 2001).

Berdasarkan Undang-Undang No.23 tahun 1999, peran Bank Indonesia sebagai LLR sangat terbatas.

BI hanya dapat memberikan LLR kepada bank pada kondisi normal (maksimum 90 hari) dengan agunan

berkualitas tinggi dan likuid, namun tidak untuk kondisi khusus. Agunan tersebut dapat berupa surat

berharga atau tagihan yang diterbitkan oleh pemerintah atau surat berharga sejenis lainnya yang bernilai

tinggi dan dapat segera dijual ke pasar. Dalam kenyataannya, yang memenuhi kriteria tersebut saat ini

hanya obligasi rekapitalisasi yang diterbitkan pemerintah dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Fasilitas

yang diberikan oleh BI tersebut berfungsi seperti fasilitas diskonto yang disediakan secara rutin oleh

bank sentral untuk mengatasi kesenjangan (mismatches) likuiditas yang mungkin dihadapi oleh bank.

Namun demikian, fasilitas tersebut tidak mencakup fungsi LLR yang khusus digunakan dalam rangka

pemberian bantuan likuiditas darurat kepada sistem keuangan dalam masa krisis. Dalam hal ini bank-

bank umumnya tidak memiliki agunan berkualitas tinggi sehingga diperlukan beberapa pengeculian dari

persyaratan kondisi normal.

RANCANGAN BARU MANAJEMEN KRISIS
Redesain Jaring Pengaman (Safety Net)

Dua masalah pokok diajukan sebagai bagian strategi manajemen krisis yang komprehensif di Indo-

nesia. Pertama, mengganti asuransi simpanan penuh (ASP) dengan suatu skim asuransi simpanan terbatas

yang eksplisit (ASTE) (explicit and limited deposit insurance scheme), dan kedua meredesain falisitas

the lender of the last resort (LLR).

Mengganti ASP dengan ASTE

Terdapat kontroversi mengenai penerapan ASP. Beberapa pengamat seperti Furman dan Stiglitz

(1998), Stiglitz (1999, 2002), Radelet dan Sachs (1998) berargumen bahwa jika blanket guarantee (ASP)

diterapkan lebih awal, kerusakan dan biaya krisis yang timbul mungkin lebih kecil. Sebaliknya, komentator

lain mengkritik ASP karena cakupannya terlalu luas. Goldstein (2000) berargumen bahwa jika semua

bank bermasalah ditutup pada awal krisis, bahkan tanpa ASP pun tidak akan terjadi penarikan simpanan
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besar-besaran karena bank-bank yang tersisa adalah yang sehat. Dia meyakini bahwa dengan ASP,

pemerintah akhirnya terpaksa memberikan asuransi simpanan dengan biaya fiskal yang lebih tinggi dan

dengan dampak negatif moral hazard yang meningkatkan kemungkinan terjadinya krisis di masa

mendatang. Karena itu, dia menyarankan agar Indonesia mengembangkan sistem asuransi simpanan

yang mengandung insentif - seperti yang diterapkan oleh FDICIA di Amerika Serikat – sebagai bagian

integral dari infrastruktur keuangan.

Honohan and Klingebiel (2000), berdasarkan sampel 40 krisis di negara maju dan berkembang,

menemukan bahwa ASP, bantuan likuiditas yang tak terbatas, rekapitalisasi berulang, penalangan (bail-

out) kewajiban debitur dan pelonggaran regulasi akan meningkatkan biaya penyelesaian krisis secara

sangat signifikan. Lebih lanjut, berdasarkan bukti dari 61 negara dalam kurun 1980-1997, Demirguc-

Kunt dan Detragiache (1999) menemukan bahwa asuransi simpanan eksplisit cenderung melemahkan

stabilitas bank; terlebih lagi apabila penetapan suku bunga diregulasi (tidak berdasarkan mekanisme

pasar) dan kondisi kelembagaan (termasuk pengawasan bank) lemah. Serupa dengan itu, Cull et al.

(1999) berdasarkan sampel 58 negara juga menemukan bahwa asuransi simpanan yang tidak terbatas

dan dalam lingkungan pengaturan yang lemah mendorong timbulnya instabilitas keuangan.

Namun demikian, penarikan simpanan secara sistemik di Indonesia pada awal krisis tahun 1997

tidak hanya dapat ditimpakan akibat ketiadaan ASP. Kebijakan pemerintah dalam likuidasi bank yang

tidak transparan dan inkonsisten serta adanya ketidak-jelasan politik menjelang akhir rejim Suharto

waktu itu juga berperan penting, seperti yang dilaporkan oleh Lindgren et al. (1999) and Scott (2002).

Penerapan ASP pada awal krisis mungkin .perlu untuk mencegah timbulnya biaya-biaya ekonomi dan

sosial yang lebih besar akibat krisis sistemik (Lindgren et al. 1999). Tetapi skim ASP harus diganti

sesegera mungkin dengan skim yang lebih sesuai dengan kondisi normal yang tidak menimbulkan

moral hazard.

Garcia (1999, 2000), berdasarkan survei di 68 negara, mengidentifikasi praktek terbaik ASTE. Pada

prinsipnya ASTE harus memiliki infrastruktur yang baik, menghilangkan moral hazard, menghindarkan

adverse selection, mengurangi agency problems dan meyakinkan kredibilitas dan integritas sistem

keuangan. Berdasarkan telaah sistem asuransi simpanan di Asia, Choi (2001) mengemukakan pentingnya

pembentukan ASTE di Asia untuk mencegah kemungkinan terjadinya krisis keuangan. Pengamat lain,

Pangestu dan Habir (2002) menyarankan sistem asuransi simpanan Indonesia harus dirancang dengan

memuat dua aspek. Pertama, skim tersebut harus memberikan insentif bagi bank-bank yang berkinerja

lebih baik dengan menghubungkan pembayaran premi tahunan dengan profil risiko mereka. Kedua, skim

itu harus didanai sendiri oleh industri perbankan untuk mendorong disiplin pasar dan mengurangi beban

fiskal pemerintah.



67

Reformulasi Manajemen Krisis Indonesia

Untuk menghindarkan ancaman terhadap sistem perbankan, Garcia (2000) menyarankan bahwa

seharusnya ASTE diterapkan setelah dipenuhi persyaratan sebagai berikut: (1) krisis domestik dan

internasional telah berakhir; (2) perekonomian telah mulai bangkit; (3) lingkungan makro-ekonomi

mendukung kesehatan bank; (4) sistem perbankan telah berhasil direstruktur; (5) otoritas memiliki, dan

siap menerapkan, kebijakan penyehatan dan exit policies yang kuat bagi bank-bank bermasalah; (6)

tersedianya sistem akuntansi, disklosur, dan legal yang memadai; (7) berfungsinya kerangka regulasi

prudensial yang kuat; dan (8) kepercayaan publik telah pulih. Tampaknya belum semua persyaratan

tersebut dipenuhi di Indonesia.

Demirguc-Kunt dan Kane (2001) juga menyarankan bahwa negara-negara terlebih dahulu harus

menilai dan memperbaiki lingkungan internasional dan pengawasannya sebelum menerapkan JST yang

eksplisit. Sejalan dengan ini, Wesaratchakit (2002) melaporkan bahwa Thailand mengadopsi perubahan

bertahap dari skim ASP ke ASTE. Dipertimbangkan bahwa terdapat prasyarat yang harus dipenuhi –

khususnya stabilitas sistem perbankan dan perekonomian secara keseluruhan, efektivitas regulasi dan

pengawasan serta pemahaman publik – sebelum beralih ke ASTE.

Terdapat masalah mengenai reaksi deposan terhadap penerapan skim ASTE. Pada Januari 2001,

Korea Selatan mengganti sistem ASP nya menjadi ASTE dengan batas asuransi 50 juta won per deposan

per lembaga. Terdapat migrasi dana yang cukup besar dari bank-bank berperingkat lebih rendah ke yang

lebih sehat. Yang lebih menarik, deposan besar secara aktif membagi deposito mereka ke dalam beberapa

rekening baik di bank maupun lembaga keuangan non bank. Tetapi tidak terdapat bank run dalam

sistem keuangan Korea secara menyeluruh.

Adalah penting untuk menyiapkan rencana kontijensi sebelum mengganti ASP untuk mengantisipasi

kemunginan timbulnya kondisi terburuk seperti hilangnya kepercayaan publik. Jika hal itu terjadi, harus

terdapat kerangka legal yang jelas mengenai skim asuransi simpanan. Untuk mengurangi moral hazard

dan mendorong disiplin pasar, otoritas terkait harus menetapkan sanksi yang tegas terhadap lembaga

keuangan dan para pelaku yang melanggar peraturan dan menimbulkan masalah terhadap bank-bank

serta meyakinkan bahwa penegakan hukum berjalan secara konsisten.

Meredesain the Lender of the Last Resort (LLR)

Pengalaman historis menunjukkan bahwa fungsi LLR yang efektif dapat mencegah panik pada berbagai

kejadian (Bordo, 2002). Meskipun terdapat alasan yang tepat untuk menjaga ambiguitas atas kriteria

dalam pemberian bantuan likuiditas, He (2000) berargumen bahwa prosedur yang tepat, kejelasan

akuntabilitas dan kewenangan serta aturan disklosur akan meningkatkan stabilitas keuangan, mengurangi
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moral hazard, dan melindungi LLR dari pengaruh politik yang tinggi. Terdapat manfaat penting bagi

negara-negara berkembang dan transisi untuk menerapkan pendekatan berbasis aturan (rule-based)

dengan menetapkan sebelumnya (ex ante)  kondisi yang diperlukan untuk pemberian bantuan. Dengan

pemikiran serupa, Nakaso (2001) mengemukakan bahwa pendekatan LLR Jepang telah beralih dari

“ambiguitas konstruktif” ke arah kebijakan transparansi dan akuntabilitas.

Walaupun kerangka yang digunakan berbeda dari satu negara dengan negara lain, terdapat suatu

konsensus umum mengenai pertimbangan utama dalam pemberian pinjaman darurat pada kondisi nor-

mal dan krisis (lihat Boks).

1. Adanya prosedur, kewenangan dan akuntabilitas yang jelas.

2. Kerjasama yang erat dan pertukaran informasi antara bank sentral, otoritas pengawas (jika terpisah

dari bank sentral), lembaga penjamin simpanan (jika ada) dan departemen keuangan.

3. Keputusan meminjamkan kepada lembaga yang berperan sistemik dan berisiko insolvensi atau

tanpa agunan yang memadai harus diambil bersama otoritas moneter, pengawas dan fiskal.

4. Pinjaman kepada lembaga non-sistemik, jika ada, hanya diberikan kepada lembaga yang benar-

benar solven dan dengan agunan yang memadai dan memenuhi syarat.

5. Pemberian pinjaman secara cepat.

6. Pinjaman dalam bentuk mata uang domestik.

7. Pinjaman dengan suku bunga diatas suku bunga rata-rata pasar.

8. Pelihara kendali moneter dengan sterilisasi yang efektif.

9. Bank-bank peminjam harus diperiksa dan diawasi secara ketat dan dibatasi aktivitasnya.

10. Berikan hanya untuk jangka pendek, sebaiknya tidak melebihi tiga hingga enam bulan.

11. Tetapkan strategi exit yang jelas.

Aspek Tambahan untuk Kondisi Krisis

12. Keputusan memberi pinjaman harus menjadi bagian terintegrasi dari strategi manajemen krisis

dan harus diambil bersama otoritas moneter, pengawas dan fiskal.

13. Pengumuman kepada publik mengenai komitmen pemberian pinjaman.

14. Proses bantuan darurat harus terbuka dan apabila pengungkapan tersebut tidak mengggangu

stabilitas keuangan.

15. Syarat-syarat pembayaran dapat dilonggarkan untuk mengakomodasi implementasi strategi

restrukturisasi bank yang sistemik.

Boks

Pertimbangan Utama dalam Pemberian Pinjaman Darurat

Sumber: Dong He (2000), Dong He (2000) ‘Emergency Liquidity Support Facilities’, IMF Working Paper No. 00/79.
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Di Indonesia, sejalan dengan yang disarankan oleh He (2000), peranan Bank Indonesia sebagai LLR

perlu dirumuskan kembali secara lebih jelas. Disamping itu, juga perlu ditetapkan kriteria dan mekanisme

pemberian LLR pada krisis sistemik.

LLR dalam Kondisi Normal

Dalam kondisi normal, bantuan LLR harus didasarkan pada suatu aturan yang jelas. Kebijakan dan

peraturan LLR yang transparan dapat mengurangi kemungkinan terjadi krisis (self-fulfilling crises), dan

memberikan insentif tumbuhnya disiplin pasar. Hal itu juga dapat mengurangi campur tangan politik

dan mencegah bias yang mengarah pada pelanggaran aturan (forbearance). LLR pada kondisi normal

hanya dapat diberikan kepada bank yang solven dengan agunan yang memadai dan memenuhi syarat.

Sedangkan untuk bank insolven harus ditempuh kebijakan penyelesaian yang lebih ketat seperti

penutupan. Karena itu, harus terdapat exit policy yang konsisten. Begitu skim ASTE dibentuk, peran

bank sentral sebagai LLR pada kondisi normal dapat dikurangi hingga minimum. Hal ini dimungkinkan

karena lembaga penjamin simpanan (LPS) akan memberikan dana talangan dalam hal terjadi penundaan

dalam proses penutupan bank yang bangkrut11 .

LLR dalam Keadaan Krisis

Dalam krisis sistemik, LLR harus menjadi bagian integral dari suatu strategi manajemen krisis yang

komprehensif dan dirumuskan secara baik. Perlu adanya pengecualian risiko sistemik dalam pemberian

LLR kepada sistem perbankan. Syarat-syarat pembayaran dapat dilonggarkan untuk mendukung

pelaksanaan program restrukturisasi bank yang sistemik. Dalam krisis sistemik pengungkapan proses

LLR dapat menjadi alat penting manajemen krisis. Kriteria krisis sistemik tentunya tergantung pada

kondisi tertentu, sehingga sulit menetapkan hal ini sebelumnya (ex ante) dalam undang-undang. Namun

demikian, peraturan fasilitas LLR harus menetapkan dengan jelas prinsip-prinsip pokok dan kriteria

spesifik mengenai krisis sistemik dan atau potensi kegagalan suatu bank yang dapat mengarah pada

krisis sistemik. Untuk meyakinkan proses pengambilan keputusan yang efektif dan akuntabilitas, harus

terdapat kerangka dan prosedur LLR yang jelas. Bank Indonesia bertanggung jawab untuk menganalisa

ancaman sistemik terhadap stabilitas keuangan sedangkan keputusan akhir atas penyelesaian krisis

sistemik harus diambil bersama antara Bank Indonesia dan Menteri Keuangan. Untuk meyakinkan

akuntabilitas, perlu dipelihara kelengkapan laporan dan dokumentasi.

11 Lihat Nakaso (2001) untuk pembahasan LLR model Jepang.
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PENUTUP

Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa penyelesaian krisis perbankan sangat mahal, menyakitkan

dan kompleks. Namun, krisis itu juga membawa pelajaran yang berharga. Berbeda dengan negara-

negara Asia Timur lainnya, krisis ganda mata uang dan perbankan di Indonesia menimbulkan krisis politik,

yang membuat penanganan krisis keuangan lebih sulit. Gejolak sosial dan politik membatasi alternatif

kebijakan bagi para pengambil kebijakan saat itu. Tidak komprehensifnya strategi baik di tingkat mikro

maupun makro, kurangnya komitmen menempuh kebijakan yang tegas serta tingginya intervensi politik

mengakibatkan penyelesaian krisis yang kurang efektif and biaya fiskal yang lebih mahal. Agar efektif,

proses penyelesaian krisis harus dilakukan secara obyectif, transparan, dan konsisten dalam rangka

memulihkan kesehatan sistem keuangan dan perekonomian.

Dua langkah pokok disarankan untuk meningkatkan mekanisme penyelesaian krisis di Indonesia

yakni: (i) penggantian secara bertahap program penjaminan  pemerintah dengan suatu skim asuransi

simpanan yang terbatas dan eksplisit; and (ii) adopsi kebijakan LLL yang lebih jelas dan transparan baik

untuk kondisi normal maupun dalam krisis sistemik. Asuransi simpanan dan LLR dapat menjadi alat

penting untuk penyelesaian krisis, namun dengan sendirinya tidak memadai untuk mencegah krisis

perbankan. Keduanya harus diterapkan dengan alat stabilitas keuangan lainnya seperti disiplin pasar

(market discipline) and pengawasan perbankan  prudensial.

Untuk memperkuat stabilitas sistem keuangan Indonesia sejumlah program yang telah disepakati

dengan IMF– peningkatan efketivitas pengawasan bank, restrukturisasi perbankan dan korporasi,

peningkatan disiplin pasar, perbaikan sistem hukum dan peradilan, pengurangan kepemilikan pemerintah

dalam sistem perbankan, dan pencapaian stabilitas harga – harus lebih diakselerasikan. Terkait dengan

aspek pertama adalah perlunya pengawasan bank yang independen dan kompeten yang mampu untuk

melakukan tindakan perbaikan segera (prompt corrective actions) dan menyelesaikan bank—bank

bermasalah dengan biaya terendah tanpa mengganggu stabilitas keuangan. Untuk mencapai hal ini,

kerangka dan organisasi pengawasan bank dikembangkan secara konsisten dan berkesinambungan agar

memenuhi standar internasional.

Dua kebijakan penting lainnya dapat dipertimbangkan. Pertama, pembatasan hutang luar negeri

baik untuk lembaga keuangan maupun korporasi untuk mengurangi kerentanan perekonomian terhadap

gejolak eksternal. Kedua, membatasi too big to fail untuk meminimalkan timbulnya moral hazard akibat

pengemabilan risiko yang berlebihan. Hal ini dapat dicapai dengan mengurangi penguasaan pemerintah

atas bank-bank dengan privatisasi yang obyektif dan mengintensifkan pengawasan terhadap bank-bank

besar yang berpengaruh sistemik systemically important banks. Disamping itu, pengawasan (surveil-
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lance) perlu ditingkatkan untuk mengidentifikasi, menilai dan memantau risiko-risiko terkait terhadap

stabilitas keuangan. Tidak kalah pentingnya adalah meningkatkan kerjasama antara lembaga terkait

baik nasional maupun internasional, untuk menangani dan meminimalkan biaya krisis.

Pengalaman banyak negara menunjukkan bahwa krisis perbankan sulit diprediksi sehingga juga

sulit dihindarkan. Sejarah juga menunjukkan bahwa krisis keuangan juga sering terjadi berulang. Oleh

karena itu, pencegahan krisis sangat penting untuk meningkatkan ketahanan sistem keuangan.  Perumusan

kerangka dan strategi yang tepat dan komprehensif adalah penting, tetapi yang lebih penting lagi adalah

untuk merealisasikannya secara konsisten. Dengan komitmen dan kepemimpinan yang kuat, diharapkan

akan tumbuh sistem keuangan yang lebih sehat yang mampu mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi

dan perekonomian yang lebih stabil di masa mendatang.
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Market Risk di Perbankan Indonesia

A b s t r a k

Paper ini membandingkan hasil perhitungan CAR untuk market risk antara standard model

BIS dan alternative models dengan menggunakan Exponential Moving Average (EWMA)  yang telah

banyak digunakan oleh para praktisi perbankan. Kajian ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa

jauh dampak penerapan market risk di perbankan Indonesia  terhadap kondisi permodalannya.

Dengan turunnya modal yang relatif signifikan akan dapat menganggu stabilitas sistim keuangan

di Indonesia. Dari hasil kajian ini juga dapat memberikan gambararan sejauhmana perbankan

mendapatkan insentip capital charge yang lebih rendah apabila internal model diterapkan.  Dari

hasil kajikan yang dilakukan insentip yang didapatkan oleh bank sangat tergantung kepada besarnya

volatilitas dari faktor risiko itu sendiri. Pada saat volatility sangat tinggi maka internal model
akan menghasilkan capital charge yang lebih tinggi pula, dimana dalam kondisi tertentu dapat

saja lebih besar dari standard model. Berdasarkan data vulatility nilai tukar dan suku bunga,

kajian ini menyimpulkan bahwa penerapan market risk tidak akan menurunkan CAR bank menjadi

dibawah minimum requirement sehingga tidak akan menimbulkan distorsi yang membahayakan

kestabilita sistim keuangan. Disamping itu, penggunaan internal model dapat memberikan capi-
tal charge yang lebih rendah mengingat dari sample (tahun 2001-2002)  volotilitas nilai tukar dan

suku bunga di Indoensia relatif rendah.

JEL classification: G22,G32

Keywords: Capital, Insolvency risk1.

Wimboh Santoso1  dan Enrico Hariantoro2

1 Peneliti Eksekutif di Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan (DPNP) Bank Indonesia, email:wimboh@bi.go.id

2 Peneliti di Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan (DPNP) Bank Indonesia, email:enrico@bi.go.id



75

Market Risk di Perbankan Indonesia

PENDAHULUAN

Salah satu indikator utama yang digunakan secara internasional untuk mengukur kondisi suatu

bank, khususnya kemampuan bank mengcover risiko yang dihadapi, adalah besarnya rasio kecukupan

modal (CAR). Rasio CAR yang merupakan hasil pembagian modal atas aktiva tertimbang menurut risiko

(ATMR) secara tegas menunjukkan bahwa semakin besar risiko yang dihadapi suatu bank, semakin besar

pula modal yang harus disediakan.

Pada bulan Juli 1988 BIS Committee on Banking Supervision (Komite) mengeluarkan standar

perhitungan CAR yang disebut Basle Capital Accord (BCA) dan disepakati oleh negara-negara maju untuk

diterapkan secara penuh mulai akhir tahun 1992. Namun demikian BIS menyadari bahwa BCA masih

belum sempurna karena baru memasukkan unsur credit risk, sementara dalam kegiatan usahanya bank

juga terekspos terhadap risiko lain seperti market risk dan operational risk.

Pada bulan Januari 1996, Komite mengeluarkan amendemen terhadap BCA 1988 untuk memasukkan

unsur market risk dalam perhitungan CAR. Amendemen ini disepakati untuk mulai diterapkan penuh

pada akhir tahun 1997 oleh internationally-active banks. Sejalan dengan itu, BI telah merencanakan

untuk meningkatkan pendekatan pengawasan bank sesuai dengan Basle Core Principles dengan

memasukkan unsur market risk di dalamnya.

Hingga saat ini perbankan nasional masih belum mengadopsi amendemen tersebut sehingga

perhitungan CAR perbankan nasional masih mengacu pada BCA 1988 yang hanya memperhitungkan credit

risk. Paper ini mengkaji kemungkinan penerapan amendemen BIS tersebut oleh perbankan nasional.

Dalam paper ini akan dibahas perlunya penilaian risiko (termasuk market risk) yang dihadapi oleh

bank dan keterkaitannya dengan tersedianya modal. Kemudian akan dilanjutkan pendekatan perhitungan

CAR yang memasukkan unsur market risk dari BIS. Para praktisi sebenarnya juga telah menerapkan

pendekatan perhitungan market risk yang berbeda dengan metode Standar (Standardised Method) dari

BIS, sehingga dalam paper ini juga akan dibahas internal model dari para praktisi. Untuk mengetahui

seberapa jauh market risk di perbankan Indonesia, paper ini juga akan membahas hasil empirical study

tentang CAR bank jika memasukkan unsur market risk.

Sistematika dari paper ini adalah sebagai berikut : Bagian 1 merupakan Pendahuluan; Bagian 2

membahas jenis risiko yang dihadapi perbankan dan sistem manajemen risiko; Bagian 3 membahas

Metode Standar BIS dengan pola perhitungan market risk; Bagian 4 membahas Internal Model dalam

perhitungan market risk beserta persyaratan dan aplikasinya; Bagian 5 memaparkan hasil empirical

study yang dilakukan terhadap beberapa bank devisa besar; dan Bagian 6 berupa Ringkasan dan

kesimpulan.
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RISIKO DALAM PERBANKAN

Setiap bidang usaha, termasuk bank, menghadapi berbagai risiko makroekonomi (misalnya pengaruh

resesi ekonomi) dan mikroekonomi (misalnya ancaman persaingan). Faktor lain seperti keunggulan

teknologi, kesalahan supplier, intervensi politik atau bencana alam merupakan risiko potensial yang

dihadapi pula oleh semua perusahaan. Namun demikian, peran perbankan yang spesifik dalam proses

intermediasi dan sistem pembayaran menyebabkannya menghadapi berbagai risiko yang tidak dihadapi

oleh jenis usaha lain.

Definisi risiko

Dalam konteks ilmu keuangan (finance) dan ekonomi, risiko dapat didefinisikan sebagai volatilitas

atau deviasi standar dari net cash flow suatu perusahaan/unit usaha (Heffernan, 1995). Beberapa ahli

ekonomi mengelompokkan risiko menurut aktivitas yang dilakukan bank, yakni risiko pasar, risiko perubahan

kondisi ekonomi (Flannery and Gutentag, 1979; Guttentag and Herring, 1988), risiko operasional, dan

risiko manajemen (Mullin, 1977; Graham and Horner, 1988). Selain itu terdapat risiko-risiko lain yang

dapat menimbulkan kerugian bank namun sulit terdeteksi pada tahap awal, seperti risiko suku bunga dan

sovereign risk (Stanton, 1994). Gardener (1986) mengelompokkan risiko yang dihadapi bank menjadi gen-

eral risk, international risk, dan solvency risk. General risk adalah risiko-risiko fundamental yang dihadapi

semua bank seperti risiko likuiditas, risiko suku bunga, dan risiko kredit. Menurut pendekatan yang

dikemukakan Votja (1973), risiko diklasifikasikan menurut aktivitas/operasi bank yakni risiko kredit, risiko

investasi, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko fraud, dan risiko fiduciary.

Secara garis besar, pengelompokan risiko yang dilakukan para economists tersebut hampir sama

deskripsi dan coveragenya. Saat ini, risiko paling signifikan yang dihadapi bank adalah kegagalan

diversifikasi (failure to diversify). Risiko ini muncul misalnya dari konsentrasi maturities jangka panjang

yang menimbulkan risiko suku bunga tinggi, konsentrasi kredit pada industri tertentu, atau lokasi bank

di suatu kota tanpa ada cabang di tempat lain. Semakin besar dan modern suatu bank, maka semakin

banyak dan kompleks risiko yang dihadapinya. McNew (1997) mengemukakan bahwa risiko finansial

yang dihadapi perbankan modern terdiri atas credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk,

regulatory risk, dan human factor risk.

Jika dikaji lebih jauh, jenis-jenis risiko yang dikemukakan oleh para ahli ekonomi tersebut sangat

beragam namun secara mendasar mirip satu sama lain. Sampai saat ini BIS baru secara resmi memasukkan

unsur market risks dalam guideline yang dikeluarkannya. Sedangkan guideline untuk operational risks

masih dalam tahap pembahasan.
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Manajemen Risiko

Risiko merupakan kemungkinan bank mengalami kerugian sebagai akibat perubahan kondisi yang

mempengaruhi nilai dari posisi bank. Manajemen risiko merupakan aktivitas mengelola risiko sehingga

dapat diminimalisir terjadinya di masa mendatang dengan didukung prasarana yang memadai seperti

organisasi, guidelines, dan sistem informasi. Aktivitas dimaksud antara lain meliputi identifikasi risiko,

mengukur risiko, mengendalikan secara rutin, dan merekomendasikan kebijakan (shifting/hedging risiko,

menyerap risiko dengan pricing, asuransi, menambah modal, dsb.).

Proses identifikasi risiko dilakukan untuk mengetahui risiko apa saja yang terdapat dalam suatu transaksi.

Suatu transaksi dapat mengandung lebih dari satu risiko. Selanjutnya risiko dari suatu posisi atau transaksi

akan dihitung dengan menjumlahkan seluruh unsur risiko yang ada serta mempertimbangkan korelasinya.

Namun demikian tidak semua jenis risiko tersebut dapat dikuantifisir seperti risiko fraud dan legal.

Prosedur pengukuran risiko antara lain dilakukan dengan langkah penentuan faktor risiko, memilih

pendekatan (approach) yang digunakan, merunning model, dan melakukan validasi. Penentuan faktor

risiko dapat dilakukan dengan mengidentifikasi sumber terjadinya risiko (seperti kredit default, fluktuasi

interest rate, exchange rate, dan harga). Selanjutnya pendekatan mengukur risiko dilakukan dengan

memproyeksikan sejauh mana dan ke arah mana faktor-faktor risiko dimaksud akan berubah di masa

mendatang. Langkah ini biasanya dilakukan dengan menggunakan model matematik dan ekonometrik.

Kegiatan pengendalian risiko dapat dibagi dalam 3 tahap, yakni (1) mengurangi kemungkinan

terjadinya risiko; (2) membatasi dampak negatif/kerugian terhadap bank; dan (3) menerima risiko

dengan shifting risk (hedging) atau menambah modal. Namun demikian dalam proses pengendalian

risiko ini perlu dilengkapi dengan prasarana seperti prosedur atau guidelines, organisasi dan SDM

pendukung (risk group), dan sistem informasi.

Upaya mengurangi terjadinya risiko dapat dilakukan dengan dua cara :

• Ex-ante screening, yaitu dengan melakukan penelitian dan analisis sebelum deal terjadi yang hasilnya

berupa besarnya risiko dan kemungkinan terjadinya sebagai dasar dalam pricing maupun credit

rationing.

• Ex-post monitoring yang dilakukan setelah deal terjadi baik secara individu maupun portfolio dan

memberikan rekomendasi kebijakan bagi manajemen untuk mengambil kebijakan sesuai dengan

guidelines yang ada, misalnya perlunya dilakukan hedging.

Sebagai langkah terakhir, bank harus dapat menerima risiko karena meskipun usaha yang dilakukan

telah maksimal, namun sebagian risiko tidak bisa dihilangkan sehingga harus diserap oleh bank.
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Konsekuensi dari absorbing risk, bank akan menetapkan harga (pricing) yang lebih tinggi serta menaikkan

tingkat permodalannya agar kondisi bank tetap sehat.

Upaya memelihara tingkat permodalan bank yang memadai adalah fokus utama yang dipersyaratkan

oleh regulatory authority dalam menjaga kestabilan sistem keuangan. Untuk itu regulatory authority

harus dapat melakukan risk assessment terhadap bank-bank yang berada di bawah pengawasannya

sehingga diperoleh hasil yang akurat untuk menjadi dasar dalam mendesain regulasi atau sistem

pengawasan perbankan.

Dalam melakukan aktivitas usahanya, para bankir selalu berupaya memaksimalkan return yang

diperoleh namun dengan konsekuensi risiko yang dihadapi semakin besar (high risk, high return, lihat

Grafik 1).

Kondisi ini merupakan moral hazard yang harus

diantisipasi oleh lembaga pengawas bank, karena ex-

cessive risk yang terdapat pada suatu bank berpotensi

menimbulkan systemic risk yang mengancam seluruh

industri perbankan. Oleh karena itu BI sebagai regula-

tory/supervisory authority harus mendesain perangkat

regulasi yang dapat meminimalkan risiko yang diambil

para pengelola dalam batas yang wajar. Fokus dari

paper ini adalah melakukan risk assessment terhadap

beberapa bank devisa besar untuk mengetahui sejauh

mana bank-bank tersebut terekspos terhadap market

risk dalam menjalankan akivitas usahanya.

Hingga saat ini, jenis-jenis risiko yang dapat diperhitungkan capital charge-nya oleh BIS adalah

credit risk (Basle Accord 1988), market risk (Amendment - January 1996) dan operational risk (proposal

– 1999). Sedangkan jenis risiko lain masih belum dapat dikuantifisir dalam perhitungan CAR bank.

Credit risk merupakan risiko yang muncul jika pihak (counterparty) lain gagal memenuhi

kewajibannya kepada bank, atau disebut juga counterparty risk. Dalam mengelola risiko ini, manajemen

bank memonitor dan mendata pihak-pihak dimana bank memiliki klaim terhadap mereka sehingga

besarnya risiko yang dihadapi bank dapat diukur dengan lebih akurat. Jenis risiko inilah yang terakomodir

dalam perhitungan CAR bank menurut Basle Capital Accord 1988, yang sampai saat ini masih menjadi

acuan perbankan nasional.

R e t u r n

R i s k

Grafik 1

Perbandingan risiko dan Return
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Market risk merupakan risiko kerugian bank pada posisi on maupun off balance sheet akibat

perubahan  harga pasar dari instrumen keuangan, valuta atau komoditi lainnya. Secara lebih rinci,

market risk dapat dibagi ke dalam beberapa jenis risiko seperti risiko suku bunga (interest rate risk),

risiko nilai tukar (foreign exchange risk), dan risiko perubahan harga (price risk). Jenis risiko ini mulai

diakomodir dalam perhitungan CAR oleh perbankan di negara-negara maju sejak akhir Desember 1997,

sesuai kesepakatan dalam “Amendment to the Capital Accord to Incorporate Market Risks” yang

dikeluarkan oleh BIS pada bulan Januari 1996. Sedangkan kalangan perbankan Indonesia maupun BI

sebagai lembaga pengawas bank hingga saat ini belum mengadopsi Amendment tersebut.

Operational risk adalah risiko yang berkaitan dengan kegiatan operasional bank seperti kegagalan

sistem komputer, fraud, tindakan ilegal oleh orang dalam dan sebagainya. Saat ini BIS telah mengeluarkan

proposal untuk memasukkan unsur operational risk ke dalam perhitungan CAR bank. Proposal tersebut

telah diedarkan ke berbagai pihak untuk memperoleh respons sebelum diberlakukan secara resmi.

Dalam bagian selanjutnya akan dijabarkan Metode Standar untuk mengukur market risk yang

dikeluarkan oleh BIS dalam Amendment bulan Januari 1996.

MARKET RISK DENGAN METODE STANDAR BIS

Pada bulan Januari 1996, BIS mengeluarkan “Amendment to the Capital Accord to incorporate

market risks” sebagai guideline dalam menghitung capital charge untuk market risk. Tujuan dari

penerapan Amendemen ini mensyaratkan bank untuk menyediakan modal yang eksplisit dan cukup

terhadap risiko perubahan harga dalam aktivitas trading yang dilakukan.

Amendemen 1996 menegaskan kembali bahwa modal/capital yang dapat digunakan (memenuhi

persyaratan) untuk mengcover market risk terdiri atas modal pemegang saham dan laba ditahan (Tier 1)

dan modal pelengkap (Tier 2). Namun demikian bank diperbolehkan menambah modal Tier 3 yang

khusus diperuntukkan untuk mengcover market risk. Tier 3 terdiri atas pinjaman subordinasi jangka

pendek dengan masa jatuh tempo minimal 2 tahun dan memiliki klausul lock-in, yakni tidak diperkenankan

membayar bunga maupun pokok (bahkan pada saat jatuh tempo) jika hal itu dapat menyebabkan turunnya

CAR di bawah batas minimum. Selain itu, jumlah Tier 3 yang dapat diperhitungkan juga dibatasi maksimal

250% dari Tier 1.

Sebagai antisipasi dari efek berantai yang mungkin timbul akibat kegagalan bank (bank failure),

BIS berpandangan bahwa penerapan CAR minimum merupakan disiplin yang harus diterapkan sebagai

upaya memperkuat stabilitas dan ketahanan sistem perbankan internasional. Namun demikian penetapan
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CAR harus memperhitungkan seluruh risiko yang dihadapi semaksimal mungkin. Oleh karena itu, BIS

terus melakukan kajian yang sistematis dengan meminta masukan dari berbagai pihak yang terkait

dalam sistem keuangan internasional guna mendapatkan metode perhitungan CAR yang paling akurat.

Setelah risiko kredit (credit risk) disepakati dan dituangkan dalam Basle Accord 1988, maka berikutnya

risiko pasar ditambahkan ke dalam Accord tersebut melalui Amendemen di atas. Sedangkan risiko

berikutnya, yakni risiko operasional hingga saat ini masih terus dikaji oleh BIS.

Dalam amendemen 1996, risiko-risiko pasar (market risks) yang harus diperhitungkan adalah :

• Risiko perubahan harga pasar dari instrumen keuangan (mis. bonds, swap, future, options, dsb)

atau equities yang sensitif terhadap perubahan suku bunga yang terdapat pada trading book bank,

• Risiko perubahan suku bunga (interest rate risk) dari instrumen-instrumen keuangan non-derivatif,

• Risiko perubahan nilai tukar (foreign exchange risk) dan risiko memegang posisi dalam komoditi

(produk pertanian, mineral non-oil, dan logam mulia non-gold) pada seluruh kegiatan usaha bank,

trading book maupun banking book.

BIS menetapkan Metode Standar yang dilengkapi teknik perhitungannya, namun tetap membuka

peluang bagi bank yang ingin menerapkan internal model atau alternative method sepanjang memenuhi

beberapa persyaratan kualitatif dan kuantitatif yang ditetapkan oleh BIS, serta disetujui oleh otoritas

pengawas bank yang resmi.

Metode Standar memfokuskan pengukuran terhadap 5 jenis market risks, yakni interest rate risk,

equity position risk, foreign exchange risk, commodities risk, dan price risk (untuk options). Pendekatan

yang digunakan disebut “building-block” dengan menghitung capital charge untuk specific risk dan

general market risk dari posisi-posisi instrumen keuangan yang diperdagangkan (trading book) dan

seluruh posisi valuta asing dan/atau komoditi (trading book maupun banking book).

Specific risk adalah risiko perubahan harga instrumen keuangan karena faktor issuer atau

penerbitnya, sedangkan general market risk adalah risiko perubahan harga instrumen keuangan karena

faktor fluktuasi pasar secara umum. Terhadap kedua jenis risiko ini dikenakan perhitungan capital

charge  yang  berbeda. Total tambahan capital charge yang akan diperhitungkan untuk mengcover

market risk (on top of capital charge untuk mengcover credit risk sesuai Basle Accord 1988) adalah

penjumlahan secara aritmetik dari masing-masing capital charge yang dikenakan untuk setiap jenis dari

lima risiko yang disebutkan di atas.
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Interest Rate Risk

Perhitungan capital charge untuk interest rate risk, terbagi dalam 2 jenis risiko yakni specific risk

dan general market risk.

Specific risk

Dalam menghitung specific risk, offsetting hanya dimungkinkan untuk posisi-posisi yang identik

(issuer, rate, maturity dan features lainnya sama). Instrumen keuangan yang terkena perhitungan in-

terest rate risk adalah seluruh surat berharga suku bunga tetap dan mengambang (fixed-rate and float-

ing-rate debt securities) serta instrumen lainnya dengan karakteristik seperti itu namun tidak termasuk

surat berharga yang berbasis KPR (mortgage securities).

Pengenaan specific risk dibagi dalam 5 kategori, yaitu :

• Government 0,00%

• Qualifying 0,25% (sisa jangka waktu 6 bulan atau kurang)

1,00% (sisa jangka waktu antara 6 sampai 24 bulan)

1,60% (sisa jangka waktu lebih dari 24 bulan)

• Other 8,00%

Kategori “government” meliputi semua surat berharga yang dikeluarkan pemerintah seperti obligasi

(bonds), treasury bills, dan instrumen jangka pendek lainnya. Namun setiap lembaga pengawas berhak

mengenakan persentase tertentu untuk specific risk terhadap surat berharga yang dikeluarkan oleh

pemerintah negara lain.

Kategori “qualifying” meliputi surat berharga yang dikeluarkan oleh BUMN, bank pembangunan

multilateral, dan surat berharga lain dengan rating investment grade yang dikeluarkan oleh lembaga

rating dengan reputasi baik serta diapprove oleh lembaga pengawas bank.

Kategori “other” meliputi semua surat berharga lainnya yang tidak memenuhi persyaratan seperti

pada kategori “government” dan “qualifying” sehingga terkena charge paling besar yakni 8%.

General market risk

Dalam menghitung capital charge untuk general market risk, terdapat 2 pilihan yang ditawarkan

oleh BIS, yakni maturity method dan duration method. Pada kedua metode ini, total capital charge

merupakan penjumlahan dari 4 komponen, yakni :
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• Posisi net short atau long dari seluruh trading book.

• Posisi yang matched dalam setiap time-band (vertical disallowance).

• Posisi yang matched antar time-band (horizontal disallowance).

• Net charge untuk posisi option.

Seluruh  posisi bank kemudian dikelompokkan (slotting) menurut sisa jangka waktu (fixed-rate

instruments) atau repricing date berikutnya (floating rate instruments) ke dalam 15 time-band yang

dibagi dalam 3 zone (Tabel 1).

Tabel 1 : Maturity Method : Time-band dan bobot risiko (risk weights)

Zone 1 : Zone 1 :

0 – 1 bulan  – 1 bulan 0,00% 1,00

1 – 3 bulan 1 – 3 bulan 0,20% 1,00

3 - 6 bulan 3 - 6 bulan 0,40% 1,00

6 – 12 bulan 6 – 12 bulan 0,70% 1,00

Zone 2 : Zone 2 :

1 – 2 tahun 1,0–1,9 tahun 1,25% 0,90

2 – 3 tahun 1,9–2,8 tahun 1,75% 0,80

3 – 4 tahun 2,8–3,6 tahun 2,25% 0,75

Zone 3 : Zone 3 :

4 - 5 tahun 3,6-4,3 tahun 2,75% 0,75

5 – 7 tahun 4,3–5,7 tahun 3,25% 0,70

7 – 10 tahun 5,7–7,3 tahun 3,75% 0,65

10 – 15 tahun 7,3–9,3 tahun 4,50% 0,60

15 – 20 tahun 9,3–10,6 tahun 5,25% 0,60

Lebih 20 tahun 10,6-12 tahun 6,00% 0,60

12-20 tahun 8,00% 0,60

Di atas 20 tahun 12,50% 0,60

Coupon > 3% Coupon < 3% Risk weight Asumsi perubahan yield

Perhitungan dilakukan dengan langkah-langkah sbb :

• Langkah pertama, mengalikan setiap posisi dalam setiap time-band dengan bobot risiko yang

mencerminkan sensitivitas harga akibat perubahan interest rate.

• Langkah kedua, melakukan offsetting posisi dalam setiap time band, dimana posisi yang lebih kecil,

long maupun short, terkena 10% capital charge (vertical disallowance).
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• Langkah ketiga adalah horizontal disallowance, yakni nilai residual (selisih long dan short pada

langkah kedua) dioffset dengan posisi time-band lain dalam zone yang sama, dan kemudian dengan

nilai residual antar zone yang berbeda. Untuk setiap hasil offset terkena capital charge dengan

perhitungan seperti Tabel 2:

1 0-1 bulan

1-3 bulan

3-6 bulan 40%

6-12 bulan 40%

2 1-2 tahun

2-3 tahun 30% 100%

3-4 tahun

3 4-5 tahuN

5-7 tahun

7-10 tahun

10-15 tahun 30%

15-20 tahun

Lebih 20 tahun

Zone Time-band Dalam zone Antar zone yang Antara zone

berurutan 1 dan 3

Tabel 2 : Capital Charge untuk Horizontal Disallowance

Tabel 1 dan Tabel 2 mengacu pada Maturity Method, sedangkan Duration Method tidak membedakan

coupon di atas dan di bawah 3% serta vertical disallowance yang hanya sebesar 10%. Total penjumlahan

capital charge pada ketiga langkah di atas merupakan capital charge untuk general market risk.

Derivatif Suku Bunga (Interest Rate Derivatives)

Pengukuran  risiko  suku  bunga  harus pula memperhitungkan semua instrumen interest rate

derivatives dan instrumen off-balance-sheet dalam trading book, seperti forward rate agreements

(FRAs), kontrak forward, bond futures, interest rate/cross-currency swap, dan forward valas. Masing-

masing posisi instrumen tersebut harus dikonversi menurut underlying transaction/instrumennya dan

terkena perhitungan specific dan general market risk. Perhitungan capital charge untuk jenis instrumen

ini relatif lebih kompleks sehingga tidak dibahas secara detail dalam paper ini.

Equity Position Risk

Risiko ini muncul jika bank memiliki atau mengambil posisi dalam equities pada trading book.

Equities yang dimaksud di sini adalah saham biasa (common stock), saham/surat berharga convertible,
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dan komitmen untuk membeli/menjual equities tersebut. Hingga saat ini ketentuan Bank Indonesia

masih melarang bank untuk melakukan kegiatan perdagangan saham atau surat berharga sejenisnya,

sehingga jenis risiko ini menjadi kurang relevan untuk dibahas dalam paper ini.

Foreign Exchange Risk

Risiko ini muncul jika bank memiliki atau mengambil posisi dalam valuta asing, termasuk emas.

Metode Standar BIS memperkenalkan “shorthand” method dalam menghitung capital charge untuk risiko

ini, yakni

• Capital charge untuk foreign exchange risk ditetapkan sebesar 8% dari total net open position

(local currency) untuk valuta asing dan emas.

• Net open position merupakan penjumlahan dari :

– Net posisi short atau posisi long, diambil yang lebih besar, dan

– Net (tidak dibedakan long atau short) posisi dalam emas.

Sebagai contoh, jika suatu bank memiliki posisi sbb :

• JPY long Rp50 milyar • FFR short Rp20 milyar

• DEM long Rp100 milyar • USD short Rp180 milyar

• GBP long Rp150 milyar

• Emas short Rp35 milyar

Posisi overall, valuta asing long Rp300 milyar dan short Rp230 milyar, dan posisi emas short Rp35

milyar. Capital charge yang dikenakan sebesar 8% x (300+35) = 8% x Rp335 milyar = Rp26,8 milyar.

Risiko Komoditi (Commodities Risk)

Risiko ini muncul jika bank memiliki atau mengambil posisi dalam komoditi seperti hasil pertanian,

mineral dan logam berharga (selain emas). Namun seperti halnya equity position risk, perbankan di

Indonesia masih dilarang untuk melakukan perdagangan komoditi sehingga risiko ini masih belum relevan

untuk dibahas dalam paper ini.

Risiko Harga Option

Option adalah kontrak yang menimbulkan hak (namun bukan kewajiban) bagi pemegang/ pembelinya

untuk membeli atau menjual sejumlah tertentu currency atau instrumen keuangan lainnya dengan



85

Market Risk di Perbankan Indonesia

harga yang telah disepakati pada atau sebelum tanggal tertentu di masa mendatang. Risiko bagi pembeli

adalah sebatas premi option yang dibayar plus fee kepada broker. Namun bagi penjual (writer) risikonya

tidak terbatas karena akan ditentukan oleh selisih harga pasar dengan harga yang disepakati (strike

price). Oleh sebab itu, bank yang menjual option akan menghadapi risiko yang lebih besar dibandingkan

bank pembeli option.

BIS menyadari sulitnya mengukur risiko harga option, sehingga dalam Metode Standar ini ditawarkan

beberapa alternatif :

• Bank yang hanya sebagai pembeli option dapat menggunakan Pendekatan Sederhana (Simplified

Approach).

• Bank yang juga menjual/write option diharapkan menggunakan Pendekatan Intermediate (Inter-

mediate Approach) atau Model Manajemen Risiko yang komprehensif. BIS berpandangan bahwa

semakin signifikan bank melakukan trading option, semakin canggih pula metode penilaian risikonya

yang harus digunakan.

Secara ringkas perhitungan capital charge untuk option dengan Simplified Approach dapat dilihat

dalam Tabel 3.

Capital charge = (Nilai pasar dari

Undelying transaction/securities x

jumlah kapital charge untuk specifik dan

general market risk dari underlying

tersebut) - nilai option yang “in the

money” (jika ada)

Posisi Cash Posisi Option Perhitungan Capital Charge

Tabel 3 : Simplified Approach – Capital Charge untuk Option

Long Long put

Sama dengan atas

Sama dengan atas

Sama dengan atas

Capital charge adalah yang lebih kecil di

antara :

• Nilai pasar dari underlying securities x

jumlah capital charge untuk specific

dan general market risk dari underlying

securities tersebut

• Nilai pasar option

Long Long put

Long Long put

Long Long put

Long call

atau

Long put
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Long put Capital charge = (Nilai pasar dari underlying transaction/securities x jumlah capital

charge untuk specific dan general market risk dari underlying tersebut) – nilai option yang “in the

money” (jika ada)

Contoh perhitungan Simplified Approach :

Underlying asset berupa 100 lembar saham dengan harga pasar saat ini Rp1.500/lembar. Posisi option

adalah put option dengan strike price Rp1.600/lembar.

Underlying assets = (100 x 1.500) x 16%    = Rp24.000

(Catatan : 8% specific risk + 8% general market risk)

Option in the money = (1.600-1.500) x 100 = Rp10.000

Capital charge = 24.000 – 10.000 = Rp 14.000

Dalam bab selanjutnya akan dibahas mengenai internal model atau Metode Alternatif yang pada dasarnya

menggunakan konsep Value at Risk, serta persyaratan kualitatif dan kuantitatif yang ditetapkan oleh BIS

bagi bank-bank yang akan menggunakan internal model dalam pengukuran market risk.

INTERNAL MODEL (METODE ALTERNATIF)
Persyaratan Kuantitatif dan Kualitatif

Dalam menghitung capital charge untuk market risk, BIS memperkenankan bank untuk menggunakan

internal model di luar Metode Standar BIS dengan catatan harus memenuhi persyaratan kualitatif dan

kuantitatif yang ditetapkan secara ketat oleh BIS serta memperoleh approval dari lembaga pengawas

bank.

Persyaratan kuantitatif yang ditentukan BIS antara lain :

- Menggunakan metode value-at-risk (VAR) yang dihitung harian dengan 99% dan one-tailed con-

fidence interval.

- Patokan fluktuasi harga (price shock) yang digunakan dalam model adalah minimum selama 10 hari

perdagangan (trading days) sehingga holding period minimum juga sama dengan periode tersebut.

- Model yang dipakai menggunakan data historis hasil observasi minimal selama 1 tahun.

- Besarnya capital charge untuk bank yang memakai internal model adalah yang lebih besar di antara :

• Nilai VAR kemarin, atau

• 3 (tiga) kali rata-rata VAR harian selama 60 hari kerja terakhir.
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Sedangkan persyaratan kualitatif yang ditentukan BIS, antara lain :

- Memenuhi kriteria umum dari sistem manajemen risiko yang memadai.

- Memiliki standar kualitatif dalam hal terjadi kesalahan dalam penggunaan internal model.

- Memiliki pedoman untuk penggolongan faktor market risk yang memadai.

- Memiliki standar kuantitatif berupa parameter statistik minimal yang umum dalam pengukuran

risiko.

- Memiliki pedoman untuk stress testing.

- Memiliki prosedur validasi untuk kesalahan eksternal dalam penggunaan model.

- Memiliki aturan yang jelas jika bank menggunakan gabungan antara internal model dan Metode

Standar.

Konsep VaR dalam Internal Model

Pada umumnya internal model yang digunakan bank untuk mengukur exposure market risk didasarkan

pada konsep Value-at-Risk (VaR). VaR merupakan pendekatan untuk mengukur jumlah kerugian yang

akan terjadi pada suatu posisi portfolio sebagai akibat perubahan faktor-faktor risiko (risk factors) yang

meliputi harga, suku bunga dan nilai tukar selama periode tertentu dengan menggunakan tingkat prob-

ability tertentu.

Aplikasi metode VaR dalam internal model membutuhkan data perubahan faktor-faktor risiko

tersebut guna menghitung besarnya risiko keseluruhan yang dihadapi suatu bank dalam suatu saat (point

of time) tertentu. Untuk itu harus dilakukan analisa terhadap volatilitas, yakni hasil suatu proyeksi atas

perubahan faktor risiko dalam menghitung posisi dalam porfolio. Terdapat 2 jenis volatility, yakni his-

torical volatility dan implied volatility. Historical volatility adalah volatility yang didasarkan atas data

time series, sedangkan implied volatility berlaku untuk option (non-linear instruments) yang dihitung

dengan memasukkan harga option ke dalam option pricing model seperti Black-Scholes formula.

Pembahasan dalam paper ini akan difokuskan kepada historical volatility dengan prosedur han-

dling data, running model, dan testing.

Data

%100*1 
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Historical volatility return dari time series dihitung dengan persamaan :

Selanjutnya dilakukan stationarity test sebagai syarat bahwa data dimaksud layak dimasukkan

dalam model karena mean-variance analysis mengasumsikan bahwa mean process konstan. Jika data

belum stasioner, maka perlu dilakukan treatment lebih dahulu, antara lain dengan metode Ljung-Box,

Box-Pierce, Dicky-Fuller, dll.

Model

Beberapa model yang dapat dipergunakan dalam perhitungan VaR, a.l. :

• Mean-variance analysis, yang antara lain terdiri atas :

- Exponential Weighted Moving Average  (EWMA)

- Generalised Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH)

• Simulation

- Historical simulation

- Monte Carlo simulation

• Neural network

• Algorithmic

Dalam paper ini, model yang akan dipilih dalam melakukan exercise market risk adalah mean-

variance analysis dengan univariate estimation model.

Mean-Variance Model

Mean merupakan proyeksi dengan menghitung rata-rata dari historical time series. Dalam proyeksi

atas rata-rata dari data tersebut akan selalu terdapat error positif dan negatif, sehingga perlu

dikuadratkan untuk menghasilkan nilai variance guna menilai keakuratan model dimaksud. Karena estimasi

dengan rata-rata ini pun masih mengandung error, maka perlu dilakukan analisa terhadap perilaku

variance tersebut. Diantara berbagai metode analisis variance, berikut ini akan dipaparkan 2 diantaranya,

yakni EWMA dan GARCH.

Exponential Weighted Moving Average (EWMA)

Pendekatan ini berasumsi bahwa  proyeksi pada hari ini akan dipengaruhi oleh hasil proyeksi  dan

aktual pada hari sebelumnya. Inti EWMA adalah diterapkannya exponential-smoothing techniques, dan

pada mulanya digunakan untuk memprediksi output dalam bidang pemasaran dan produksi (operations

research).
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Dalam EWMA, observasi yang diestimasi berikutnya dalam suatu time-series (Ft+1) adalah fungsi dari

forecast sebelumnya (Ft) dan observasi (Xt) pada waktu “t”.

Model ini telah digunakan oleh JP Morgan dengan mengasumsikan mean dari historical series dianggap

0, sehingga hanya memproyeksikan variance. Secara matematis proses EWMA dapat dijabarkan dalam

persamaan berikut :
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dimana :    a = faktor decay, dengan constraint 0<a<1.

   F
t+1

 = forecast dari varians pada waktu “t+1”.

    Xt  = observasi (mis. varians sampel) pada waktu “t”.

Nilai a berperan penting dalam EWMA. Makin besar nilai a (mendekati 1), makin kecil adjustment

yang diperlukan terhadap errors dari forecast sebelumnya. Sebaliknya, makin kecil nilai a (mendekati

0), makin besar adjustment yang dilakukan. Untuk menentukan besarnya nilai a, digunakan indikator

root mean square errors (RMSE). Nilai terbaik a adalah yang menghasilkan nilai RMSE minimum.

Generalised Autoregressive Conditional Heteroscedaticity (GARCH)

Metode GARCH diaplikasikan melalui 2 proses : proses mean dan proses variance. Proses mean

pertama kali dikemukakan oleh Box-Jenkin (1976) dengan melakukan analisa time series dengan kombinasi

autoregressive (AR) dan moving average (MA). Metode ini kemudian diintegrasikan menjadi ARMA untuk

mendapatkan time series yang stasioner, dengan persamaan:

yt = φtyt-1 + ... + φpyt-p +et - θ1et-1 - ... θet-q
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di mana v
t
 = white noise (zero mean)

Bollerslev (1986) menyempurnakan hasil kerja Engle dengan memasukkan proses AR dalam

heteroscedasticity dari varians ke dalam Generalised Auto Regressive Conditional Heteroscedasticity

(GARCH) yang dijabarkan dalam persamaan:

Karena varians error (s2) tidak selalu konstan, Engle (1982) menyempurnakan dengan proses vari-

ance, yakni konsep forecasting yang mengakomodir perubahan varians error. Model ini disebut Auto

Regressive Conditional Heteroscedasticity (ARCH). Dengan varians yang tak konstan, forecasting menjadi:

εt
2 = α0 + α1ε2

t-1 + α2ε2
t-2 + ... + αqε2

t-q +vt
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Dalam bab selanjutnya, dibahas hasil empirical study terhadap 11 bank devisa terbesar. Dengan

menggunakan data yang diperoleh dari bank-bank tersebut, dilakukan perhitungan capital charge untuk

market risk dengan menggunakan Metode Standar BIS dan Metode Alternatif (Internal Model) EWMA.

STUDI EMPIRIS : EXERCISE PERHITUNGAN MARKET RISK DI PERBANKAN INDONESIA

CAR Perbankan Nasional

Hingga saat ini, perhitungan kecukupan modal (CAR) perbankan Indonesia masih mengacu pada

Basle Accord 1988 dan belum mengadopsi Amendment 1996 yang sudah diimplementasikan oleh negara-

negara industri maju sejak akhir tahun 1997. Dengan kata lain, perbankan nasional masih belum

menyediakan modal guna mengcover market risk yang timbul dalam operasinya. Sebagai salah satu

persyaratan yang dikenakan terhadap bank-bank yang memiliki jaringan operasi global (internation-

ally-active banks), ketentuan CAR minimal sebesar 8% yang mengcover credit risk dan market risk akan

menghambat bank-bank di Indonesia yang ingin berekspansi ke pasar global.

Dari sisi lain, sejak krisis ekonomi melanda Indonesia pada tahun 1997, perbankan nasional mengalami

penurunan modal yang sangat drastis yang bahkan mengakibatkan total modal industri perbankan menjadi

negatif. Pemerintah segera mengambil langkah-langkah penyelamatan industri perbankan, antara lain
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dengan restrukturisasi dan rekapitalisasi perbankan. Namun demikian, mayoritas bank di Indonesia

pasca krisis masih kesulitan untuk mencapai level CAR minimal sebesar 8% yang ditargetkan harus tercapai

pada akhir tahun 2001. Target tersebut pun hanya didasarkan pada perhitungan CAR menurut Basle

Accord 1988, sehingga jika aspek market risk ikut diperhitungkan sesuai Amendment 1996 akan semakin

memperberat upaya perbankan nasional untuk memenuhinya.

Implementasi ketentuan permodalan dari BIS

Perhitungan capital charge untuk mengcover market risk seperti yang dipersyaratkan dalam Metode

Standar BIS maupun internal model memerlukan beberapa kondisi antara lain :

- Bank memiliki risk management system dan risk management unit yang memadai.

- Bank memiliki sistem administrasi yang dapat memisahkan antara instrumen keuangan yang dimiliki

untuk diperdagangkan (trading book) dan untuk investasi (dihold sampai jatuh tempo/banking book).

- Bank memiliki SDM yang capable dan mempunyai keahlian dalam bidang risk measurement.

- Bank memiliki sistem informasi yang efisien dan akurat sebagai input dalam risk management system.

Beberapa kondisi di atas menunjukkan bahwa pengukuran capital charge untuk market risk sesuai

aturan BIS membutuhkan persyaratan yang jauh lebih rumit dan kompleks dibandingkan persyaratan

dalam penghitungan capital charge untuk credit risk.

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat secara akurat mengukur exposure bank terhadap

market risk inilah yang, menurut hemat kami, menjadi hambatan utama bagi sebagian besar bank di

Indonesia untuk mengadopsi ketentuan BIS. Selain itu, kondisi permodalan perbankan nasional yang

sangat memburuk pasca krisis telah menyebabkan sebagian besar bank kesulitan untuk memenuhi

ketentuan CAR menurut Basle Accord 1988 yang hanya memperhitungkan credit risk. Jika harus ditambah

dengan penyediaan modal tambahan (capital charge) untuk mengcover market risk, hal ini tentu saja

akan semakin memperburuk kondisi perbankan nasional.

Studi Empiris : Exercise Perhitungan Capital Charge untuk Market Risk terhadap
Perbankan Nasional

Sebagai upaya untuk mengkaji sejauh mana pengaruh penerapan perhitungan market risk terhadap

CAR perbankan nasional, DPNP telah melakukan exercise terhadap 13 bank, yang terdiri atas 4 bank

BUMN dan 9 bank swasta nasional devisa yang merupakan systemically-important banks (SIBs).
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Exercise dengan Metode Standar BIS menggunakan data keuangan posisi 30 Juni 2002 yang selanjutnya

digunakan untuk menerapkan Metode Standar BIS. Pengumpulan data dilakukan dengan mengirimkan

form/tabel ke bank yang menjadi sampel untuk kemudian diisi oleh bank dan dikembalikan kepada BI

cq DPNP. Dari data yang diperoleh terdapat beberapa karakteristik, antara lain :

- Transaksi derivatif yang dilakukan masih terbatas yang sederhana, seperti swap dan forward yang

umumnya untuk keperluan hedging. Sedangkan transaksi derivatif yang lebih rumit seperti forward

rate agreement (FRA), futures dan option masih belum dilakukan oleh bank-bank tersebut.

- Secara umum surat berharga atau instrumen keuangan yang dimiliki bank hanya dirating oleh rating

agency lokal, yang belum memenuhi standar internasional.

- Terdapat 1 bank swasta nasional yang sedang dalam proses rekapitalisasi sehingga posisi modalnya

masih menunjukkan angka negatif.

Secara garis besar, hasil exercise dijabarkan dalam Tabel 4 dan Tabel 5 :

Bank A       40.825.188     17.50   7.145.988         20.771             320 41.088.826        17.39 -       0.11

Bank B       43.681.668 15.53    6.782.551         60.721        12.287 44.594.268        15.21 -       0.32

Bank C       66.078.882     38.97   25.753.567       600.755        94.009    74.763.428        34.45 -       4.53

Bank D         8.066.948 11.71     944.363        27.262               -      8.407.727        11.23 -       0.47

Bank E         3.927.090 10.09       396.081           4.631          3.559     4.029.455          9.83 -       0.26

Bank F       21.327.084 39.95    8.519.537          23.054        1.494   21.633.934        39.38 -       0.57

Bank G         6.463.829 - 53.90 -3.484.095        112.908         1.880    7.898.684 -63.69 -       9.79

Bank H       15.800.759 32.90  5.197.692        31.928      8.652    16.308.004  31.87 -       1.02

Bank I         8.642.883 26.62    2.301.156         5.937      4.307   8.770.933  26.24 -       0.39

Bank J         8.044.052 19.92  1.602.094     52.161        2.302  8.724.840 18.36 -       1.55

Bank K         9.755.518 33.55  3.272.643       25.700     6.252    10.154.918 32.23 -       1.32

Bank L         4.568.597 22.29     1.018.544      17.855      2.148      4.818.639 21.14 -       1.16

Bank M         5.302.232 15.38     815.221          39.528         1.030      5.809.215 14.03 -       1.34

Tabel 4 : Metode Standar BIS

dalam jutaan rupiah

ATMR )* CAR (%) Capital Capital Charge ATMR CAR baru +/- CAR
Int. rate risk Forex risk baru )** (%) (%)

)*    Setelah dikurangi pos ATMR yang terkena risiko pasar.

)**  ATMR lama ditambah total capital charge (interest rate + forex) dikalikan 12,5.

Metode EWMA merupakan salah satu teknik dalam analisis mean-variance dari suatu data time

series. Secara garis besar, metode EWMA dilakukan dengan cara:

1. Mengumpulkan data series suku bunga dari fasilitas PIPU-BI dan nilai tukar dari Bloomberg untuk

periode awal Juli 2001 hingga akhir Juni 2002 (1 tahun). Data nilai tukar yang diperoleh merupakan
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kurs tengah harian dari 41 valuta asing, sedangkan data suku bunga merupakan rata-rata suku

bunga deposito/simpanan jangka 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan di atas 12 bulan.

2. Menghitung volatilitas perubahan (incremental) harian dari kedua variabel di atas, sehingga diperoleh

volatilitas rata-rata (dalam %) untuk setiap valuta dan setiap tingkat suku bunga.

3. Data series harian selama setahun tersebut kemudian di log dan dihitung variance-nya. Selanjutnya

ditentukan decay factor yang menghasilkan error terkecil. Error terkecil tersebut selanjutnya

dikalikan standard error untuk 95% confidence level (sebesar 1,96) sehingga menghasilkan besarnya

volatilitas untuk masing-masing posisi menurut maturity-nya.

4. Hasil perkalian antara posisi/exposure bank dan volatilitas merupakan capital charge untuk market

risk yang harus disediakan sebagai tambahan atas modal yang telah ada.

Dari hasil exercise, dapat diambil beberapa kesimpulan sbb :

Bank A     40.825.188 17.50       7.145.988            3.970              32      40.875.213 17.48 -     0.02

Bank B     43.681.668 15.53       6.782.551          12.911             524      43.849.606 15.47 -     0.06

Bank C     66.078.882 38.97      25.753.567         257.249         8.097      69.395.707  37.11 -     1.86

Bank D       8.066.948 11.71          944.363            9.633               -       8.187.361  11.53 -     0.17

Bank E       3.927.090 10.09          396.081            2.196             284       3.958.090 10.01 -     0.08

Bank F     21.327.084 39.95       8.519.537          10.520             146      21.460.409 39.70 -     0.25

Bank G       6.463.829 - 53.90 - 3.484.095            8.179             155       6.568.004  - 54.75 -     0.85

Bank H     15.800.759 32.90       5.197.692            8.750             638      15.918.109 32.65 -     0.24

Bank I       8.642.883 26.62       2.301.156            2.431             426       8.678.596  26.52 -     0.11

Bank J       8.044.052 19.92       1.602.094            4.546             224       8.103.677 19.77 -     0.15

Bank K       9.755.518 33.55       3.272.643            7.422             430       9.853.668 33.21 -     0.33

Bank L       4.568.597 22.29       1.018.544            5.483              82       4.638.160  21.96 -     0.33

Bank M       5.302.232 15.38          815.221          21.505               97       5.572.257 14.63 -     0.75

Tabel 5 : Metode EMWA

dalam jutaan rupiah

ATMR )* CAR (%) Capital Capital Charge ATMR CAR baru +/- CAR
Int. rate risk Forex risk baru )** (%) (%)

)*    Setelah dikurangi pos ATMR yang terkena risiko pasar.

)**  ATMR lama ditambah total capital charge (interest rate + forex) dikalikan 12,5.

1. Penurunan CAR yang terjadi relatif kecil dan sebagian besar berkisar di bawah 2%.

2. Secara umum, metode EWMA menghasilkan capital charge yang lebih kecil dibanding Metode Standar.

Namun demikian BIS masih mensyaratkan diterapkannya faktor pengali (multiplier factor) sebesar

minimal 3 untuk capital charge yang dihasilkan dari setiap penggunaan Model Internal. Hasil plot
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proyeksi volatility dengan menggunakan EWMA

untuk nilai tukar dapat digambarkan dalam

grafik dibawah ini.

3. Besarnya capital charge merupakan tambahan

modal yang harus disediakan bank untuk

mengcover market risk. Dalam exercise,

besarnya capital charge dikalikan 12,5 sehingga

diperoleh ATMR risiko pasar yang selanjutnya

digabungkan dengan ATMR risiko kredit yang

berlaku saat ini.

4. Secara umum, capital charge yang dihasilkan

menurut Metode Standar lebih besar dibandingkan perhitungan dengan Model Internal. Hal ini

mencerminkan sikap konservatif dan prudential dari BIS, meskipun di sisi lain hal ini dapat mengurangi

daya saing bank yang menerapkan Metode Standar. Namun demikian, dalam kondisi pasar yang

fluktuatif penerapan Model Internal/Alternatif justru dapat merugikan bank karena dapat

menghasilkan capital charge yang lebih besar dari Metode Standar.

RINGKASAN  DAN  KESIMPULAN

Sejak akhir Desember 1997, bank-bank dengan aktivitas global yang umumnya berasal dari negara-

negara industri maju telah mulai menerapkan unsur market risk dalam perhitungan CAR, sesuai dengan

yang dipersyaratkan dalam Amendment BIS bulan Januari 1996. Pada umumnya bank-bank tersebut

telah memiliki risk management system yang sophisticated dan diantaranya meliputi aplikasi Internal

Model dalam pengukuran market risk. Namun demikian perhitungan market risk menurut Metode Standar

BIS tetap diperlukan sebagai acuan dalam penerapan prudential banking.

Beberapa kesimpulan dan rekomendasi dari hasil kajian ini antara lain:

1. Perbankan nasional yang berencana menjadi internationally-active banks, cepat atau lambat, harus

menerapkan aspek market risk dalam perhitungan permodalannya sesuai Amendment BIS 1996.

2. Berdasarkan hasil exercise, CAR bank turun relatif kecil apabila market risk diterapkan. Namun

demikian perlu dilakukan exercise yang lebih luas terhadap bank-bank lainnya yang terkena

pengaturan risiko pasar agar dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas dan lengkap mengenai

besarnya risko pasar yang dihadapi perbankan nasional.

Periode (250 hari)
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3. Perhitungan market risk dengan Metode Standar BIS umumnya menghasilkan capital charge yang

lebih tinggi dari pada perhitungan dengan Internal Model. Hal ini disebabkan prinsip prudential

yang lebih diutamakan oleh BIS.

4. Penerapan market risk di perbankan Indonesia diperkirakan tidak akan menimbulkan distorsi yang

membahayakan kestabilan sistim keuangan.

5. Dalam rangka menerapkan manajemen market risk, Bank Indonesia sebagai regulatory authority

perlu menerapkan rambu-rambu berupa risk management guidelines sehingga dapat menjadi

pedoman bagi bank dalam menyusun sistem dan unit manajemen risiko yang memadai agar dampak

yang ditimbulkan dapat diminimalisir, sehingga bank secara individual dapat mengontrol exposure

risikonya pada level yang wajar.
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Analisis Empiris tentang Migrasi Kredit
(Credit Migration) di Perbankan Indonesia

A b s t r a k

Paper ini menganalisis proses migrasi dalam perbankan di Indonesia. Secara khusus,

paper ini mencoba menelaah relevansi antara kinerja industri terhadap dinamika status pinjaman

pada bank tertentu. Dari hasil statistik, diperoleh dua fenomena yang cukup menarik: (i) kinerja

industri berpengaruh signifikan terhadap proses migrasi kredit; dan (ii) proses ireversibilitas

dalam proses migrasi kredit. Analisis ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan

kepada perbankan di Indonesia dan juga otoritas pengawas perbankan dalam meningkatkan

akurasi penilaian risiko perbankan dan efisiensi external oversight.

Klasifikasi JEL: C51, C53

Kata kunci: Penilaian risiko kredit, credit risk assessment, risk assessment, penilaian risiko, migrasi

kredit, credit migration

Dadang Muljawan1

1 Peneliti, Bank Indonesia
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PENDAHULUAN

Kualitas pinjaman mempengaruhi kualitas operasional sebuah bank. Kualitas pinjaman, pada

gilirannya, ditentukan oleh beberapa faktor seperti proses pemberian pinjaman, kapasitas usaha dan

kondisi riil sektor usaha. Basel Committee on Banking Supervision telah mengeluarkan paper konsultatif

mengenai prinsip-prinsip yang mendasari manajemen risiko kredit yang baik (Basel Committee, 1999a).

Tujuan utama dari manajemen risiko kredit adalah memaksimalkan risk-adjusted rate of return suatu

bank dengan menjaga agar eksposur risiko kredit tetap berada di dalam lingkup dan kapasitas yang

dapat ditanganinya. Dokumen yang diterbitkan oleh Basel Committee mencakup area sebagai berikut:

(a) menciptakan sistem yang baik baik bagi pengelolan risiko kredit; (b) proses pemberian pinjaman

yang baik; (c) menjaga administrasi dan proses monitor kredit yang baik; dan (d) memastikan kontrol

yang memadai bagi risiko kredit.

Sejumlah model kuantitatif telah dikembangkan untuk mendukung proses penilaian risiko kredit

yang semakin canggih. Beberapa model disusun berdasarkan pendekatan akturial, sementara yang lain

disusun berdasarkan pendekatan statistik. Satu dari beberapa metoda terkini telah dikembangkan oleh

J.P. Morgan (J.P. Morgan Technical Document, 1997). Pendekatan dilakukan dengan mengadopsi proses

“mark-to-market” (MTM) serta penggunaan transitional-probability matrix untuk menjelaskan proses

migrasi kredit. Basel Committee telah pula mengeluarkan dokumen yang mereview praktek-praktek

terkini dan aplikasi dari upaya pemodelan risiko kredit (Basel Committee, 1999b).

Proses klasifikasi pinjaman memberikan pengaruh yang penting dalam penilaian kesehatan

operasional bank dan dapat dievaluasi dengan menggunakan proses akunting (indikator) untuk menilai

kondisi keuangan pihak peminjam (menggunakan rasio keterlambatan membayar, rasio-rasio turn-over

dan keuntungan dan kerugian sebagai internal data set). Setiap bank, dan juga pengawas perbankan,

harus dapat melakukan ex-post asset valuation dan ex-ante risk assessment untuk mendapatkan estimasi

nilai aset riil bank yang akurat. Selain menggunakan proses akunting, klasifikasi kualitas pinjaman dapat

pula dilakukan melalui estimasi dengan cara mendapatkan indikator-indikator ekonomi eksternal yang

relevan seperti kinerja industri yang mempengaruhi kualitas aset. Informasi-informasi seperti itu dapat

membantu bank dan pengawasnya dalam merekonsiliasi proses valuasi aset dan penilaian risiko. Tulisan

ini menelaah korelasi kinerja industri dengan proses migrasi kualitas pinjaman perbankan Indonesia.

Tulisan ini disusun sebagai berikut. Bagian kedua dari tulisan ini memberikan latar belakang analisis

yang menghubungkan antara tingkat pendapatan, analisis breakeven dan probabilitas suatu usaha yang

mengalami kesulitan keuangan. Bagian ketiga mendiskusikan model yang digunakan untuk mengestimasi

korelasi antara dinamika klasifikasi pinjaman dan indeks kineja industri. Bagian keempat mendiskusikan

hasil empiris. Bagian kelima menyimpulkan.
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LATAR BELAKANG ANALISIS

Tingkat pendapatan, break-even point dan probabilitas kebangkrutan

Sebuah perusahaan dapat menjaga kelangsungan kegiatan operasinya jika skala operasinya telah

melampaui breakeven point (BEP) – yaitu tingkat pendapatan yang diterima minimal sama dengan biaya

yang dikeluarkan, temasuk biaya pijaman2  (Brewster,

1997). Analisis breakeven biasanya dinyatakan dalam

bentuk volume )( BEPQ , sebagaimana diilustrasikan

dalam Grafik 1. TR , TC dan Π  merepresentasikan to-

tal revenues, total costs dan profit yang didapatkan

sebagai fungsi dari volume usaha Q . Π  pada dasarnya

adalah  TR  dikurangi TC . Jika tngkat pendapatan

kurang dari biaya yang dikeluarkan (sebagai contoh

dalam kondisi resesi), terdapat kemungkinan yang

besar bahwa sebuah perusahaan dapat menemui

masalah keuangan dalam jangka waktu yang tidak

terlalu lama karena pendapatan yang diterima pada

akhrnya akan menentukan tingkat profit perusahaan.

Perbankan pasti akan berhubungan dengan

perusahaan-perusahaan yang memiliki tingkat usaha

dan efisiensi yang berbeda-beda. Untuk menangkap

variabilitas ini, dapat diasumsikan bahwa tingkat

pendapatan perusahaan terdistribusi secara normal

sebagaimana ditunjukkan dalam Exhibit 2. )(Qπµ ,

)(Qπσ  dan  )( BEPQπ  merepresentasikan rata-rata dan

variasi tingkat keuntungan dan tingkat keuntungan

pada BEP sebagai fungsi dari Q .

Daerah yang berada di sebelah kiri dari garis BEP (zero profit) mengindikasikan bahwa perusahaan

tersebut menghadapi masalah keuangan (artinya: membuat masalah pinjaman bagi bank).

TC

TR

Π

Break
Point

QBEP

Fixed
costs

£

Q

Grafik 1 :

Analisis Break Even

Grafik 2 :

Probabilitas Kesulitan Keuangan

sebagai Fungsi Output

breakeven point

x % probability
µπ(Q) lying below

(πQBEP)

µπ(Q)

σπ (Q)

(πQ)

P (Π)

2 Bank syariah menggunakan mark-up rate yang tidak berbeda dengan suku bunga. (rata-rata 10%); karenanya, biaya pinjaman relatif tetap dan BEP tidak

terpengaruh oleh fluktuasi suku bunga.
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Hubungan antara indikator makroekonomi dan kualitas usaha

Tingkat aktivitas usaha agregat dalam suatu sektor industri dapat dipetakan melalui indeks-indeks

ekonomi. Indeks Produk Domestik Broto (PDB) sektoral dapat dijadikan salah satu indikator untuk menilai

kualitas usaha pada sektor usaha yang bersangkutan (Krolzig and Sensier, 1998)3 . Tingkat pertumbuhan

PDB yang tinggi dapat merupakan indikasi pertumbuhan volume transaksi yang tinggi dan level pendapatan

yang lebih tinggi; dan begitu pula sebaliknya. Dengan

demikian, tingkat pertumbuhan GDP yang berbeda

mengindikasikan probabilitas yang berbeda dari

perusahaan-perusahaan dalam menghadapi masalah

keuangan. Kondisi ini secara ilustratif ditunjukkan

pada Grafik 3.

Secara matematis, dari Grafik 3 (a) dan (b), dapat

diasumsikan suatu populasi ekonomi memiliki tingkat

variabilitas yang sama dengan dua kondisi ekonomi

yang berbeda ( BA ππ σσ = dan level profitabilitas yang

berbeda ( BA ππ µµ > )).

Populasi dapat menghadapi probabilitas

mengahdapi masalah keuangan yang lebih rendah dalam kondisi ekonomi yang baik dibandingkan

probabilitas dalam kondisi ekonomi yang buruk (resesi) (yaitu, }{}{ BEPQPBEPQP BA <<< , dengan

demikian )()( )()( BEPBEP Q
B

Q
A

ππ ππ ∞−∞− Φ<Φ ), dimana  BAiBEPQ
i ,),( )( ∈Φ ∞−

ππ  merepresentasikan cumulative

probability distribution function antara ∞−  dan )( BEPQπ .

Hal tersebut dapat dijadikan dasar hipotesis bahwa tingkat permasalahan keuangan (sebagaimana

diindikasikan dalam klasifikasi kualitas pinjaman pada bank komersial) dapat pula direpresentasikan

oleh variabilitas dari indeks-indeks ekonomi makro, seperti indeks pertumbuhan GDP.

PROSES PEMODELAN

Konsep migrasi kredit

Dalam waktu-waktu yang berbeda, bank dapat memiliki proporsi kredit bermasalah dalam asetnya.

Seiring dengan perjalanan waktu, status kualitas pinjaman dapat berubah (menjadi lebih baik, lebih

Grafik 3 :

Tingkat Probabilitas Perusahaan Menghadapi

Kesulitan Keuangan

σπB (Q)

ΦΑ (π)

µπA

σπA (Q)

π (Q)µπB

π (QBEP)

ΦΒ (π)
(b)

(a)

P (π)

3 Penelitian terkini men-disaggregasi output ekonomi untuk menelaah perkembangan dinamis dalam berbagai sektor industri.
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buruk ataupun memiliki kualitas yang sama).

Probabilitas atas perubahan yang mungkin terjadi atas

status kualitas pinjaman (credit migration) dapat

diilustrasikan dalam Exhibit 4. Dalam analisis, kita

dapat pula menguji kemungkinan adanya ireversibilitas

dalam proses migrasi kredit (yaitu, kemungkinan

tingkat probabilitas yang berbeda dari suatu pinjaman

terdegradasi pada kondisi resesi dan kembali

meningkat pada saat periode pertumbuhan. Untuk

menangkap fenomena ini, analisis dilakukan secara

individual pada setiap pinjaman yang diberikan dengan selang waktu secara kuartal. Dalam tulisan ini,

kami menggunakan tingkat pertumbuhan GDP (yaitu: P(X/Y): f(GDP growth)) sebagai variabel independen

yang dapat menerangkan proses migrasi kredit.

P(X/1), P(X/2), P(X/3) dan P(X/4) merepresentasikan probabilitas dari kualitas pinjaman untuk

bermigrasi dari loans of status X bermigrasi ke loans of status 1, 2, 3 and 4, di mana total dari keseluruhan

probabilitas adalah 1 (i.e. P(X/1) + P(X/2) + P(X/3) + P(X/4) = 1).

Data set

Status kualitas pinjaman diklasifikasikan kedalam empat kategori: ‘lancar’, ‘kurang lancar’,

‘diragukan’ dan ‘macet’. Bank menilai secara periodik (setiap bulan). Proses penilaian atas klasifikasi

pinjaman tersebut akan diuji pula dan disesuaikan pada saat on-site supervision oleh otoritas pengawasan

bank (Bank Indonesia)4 . Data series dari pinjaman secara individual mencakup periode 1992 sampai

20005 .

Data tingkat pertumbuhan GDP didapatkan dari Biro Pusat Statistik (BPS). Data kuartalan digunakan

untuk periode 1992 sampai 2000.

Model statistik

Kami menggunakan fungsi logistik untuk mengestimasi probabilitas migrasi kredit6 . Proses pemodelan

migrasi kredit antara dua status/kategori yang berbeda adalah sebagai berikut:

Grafik 4 :

Probabilitas Migrasi status pinjaman individual

COLL

COLL

COLL

COLL

COLL

Period   t+1Probabi l i tyPer iod    t

P (  X /  1)

P (  X /  2)

P (  X /  3)

P (  X /  4)

4 Pemeriksaan dilakukan secara tahunan atau sewaktu-waktu apabila terdapat indikasi praktek kecurangan yang dilakukan bank.

5 Kredit individual tidak terindentifikasi.

6 Logistic regression telah digunakan secara luas dalam industri keuangan untuk memprediksi kegagalan perusahaan dan menilai kinerja kredit konsumen.

Penelitian terkini termasuk Hand (2001), Westgaard dan Van der Wijst (2001), Laitinen (1999) dan West (2000).
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Step 1 dari analisis logit mencakup kalkulasi probabilitas dari kualitas pinjaman ke/tetap berada

dalam klasifikasi ‘macet’ (coll-4)7 . Step 2 dari analisis logit menghitung probabilitas kualitas pinjaman

untuk berpindah/tetap dalam klasifikasi ‘diragukan’ (coll-3). Step 3 dari analisis logit menghitung

probabilitas status pinjaman untuk berpindah/tetap dalam klasifikasi ‘lancar’ (coll-1) atau ‘kurang

lancar’ (coll-2).

HASIL PERHITUNGAN STATISTIK

Dengan menggunakan koefisien yang didapatkan, kami mencoba untuk mensimulasikan probabilitas

migrasi kredit sebagai fungsi tingkat pertumbuhan GDP8  (lihat Grafik 5 dan Appendiks untuk hasil regresi

secara lengkap9 ). Dari simulasi, kita mendapatkan dua fenomena yang menarik.

Pertama, faktor eksternal (GDP growth rate) secara statistik signifikan dalam mempengaruhi sta-

tus pijaman. Hal ini dapat dilihat selama kondisi ekonomi yang sedang menurun, probabilitas status

pinjaman terdegradasi lebih tinggi dibandingkan dengan probabilitas pinjaman terdegradasi pada saat

)( 211
1)/1(

iXii e
XYEP ββ +−+

===

Tabel 1 mengillustrasikan metodologi regresi dengan menggunakan fungsi logistik.

Tabel 1 : Metodologi Perhitungan Probabiilitas

Kualitas
kredit

Step 1
logit

analysis

Step 2
logit

analysis

Step 3
logit

analysis
Probabilitas

1

2

3

4

1-P(4) 1-P(3)

1-P(2)

P(2)

P(3)

P(4)

))4(1))(3(1))(2(1()1(ˆ PPPP −−−=

)3())4(1))(3(1()2(ˆ PPPP −−=

)3())4(1()3(ˆ PPP −=

)4()4(ˆ PP =

7 Digunakan ukuran kollektibilitas (‘Coll’) untuk memperoleh klaisifikasi kredit. Coll-1, Coll-2, Coll-3 and Coll-4 menunjukkan 4 klasifikasi kredit: lancar

(current), kurang lancar (sub-standard), diragukan (doubtful), dan macet (loss).

8 Kami juga mencoba memasukkan faktor-faktor lain (internal) seperti persyaratan dan jumlah kredit sebagai variabel independen dalam process regressi.

Herannya, faktor-faktor tersebut tidak signifikan secara statistik dalam mempengaruhi proses migrasi kredit; sehingga, dikeluarkan.

9 Regressi dijalankan dengan E-Views software package.
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kondisi ekonomi sedang normal, terutama pada saat kondisi ekonomi yang buruk dalam periode 1998

sampai 1999, (Bank Indonesia, 1999). Dari Grafik 5(a), dapat dilihat bahwa dalam kondisi ‘normal’,

terdapat hanya kecil probabilitas dari pinjaman dengan coll-1 langsung terdegradasi menjadi macet

(coll-1 menjadi coll-4). Dalam kondisi resesi, probabilitas pinjaman dengan coll-1 terdegradasi (coll-1

menjadi coll-2) menjadi lebih tinggi. Grafik 5(b) menunjukkan bahwa terdapat probabilitas yang lebih

tinggi untuk pinjaman dengan coll-2 terdegradasi ataupun menjadi macet (coll-2 menjadi coll-3/4).

Grafik 5(c) menunjukkan probabilitas yang sangat tinggi dari pinjaman dengan coll-3 menjadi macet

(coll-3 menjadi coll-4). Dalam periode resesi, probabilitas pinjaman menjadi macet melonjak dari hanya

sekitar 30% menjadi 80%. Fenomena ini muncul karena perusahaan dengan kondisi keuangan yang lebih

lemah memiliki daya tahan keuangan yang lebih lemah pula. Semakin rendah kualitas pinjaman, akan

semakin tinggi kemungkinan pinjaman terdegradasi ataupun menjadi macet. Secara mathematis:

                 )/()/( GDPycollGDPxcoll −>− ππ   , dimana  yx <

Sehingga, )()( defaultedycollPdefaultedxcollP →−<→−

Kedua, terdapat ireversibilitas dalam proses migrasi kredit. Kualitas pinjaman dapat dengan mudah

terdegradasi pada periode resesi, akan tetapi memiliki peluang yang lebih kecil/sulit untuk ter-upgrade

pada periode pertumbuhan. Grafik 5(b)  memperlihatkan probabilitas pinjaman dengan coll-2 ter-up-

grade (coll2 to coll-1). Dari Exhibits 5(c) dan 5(d), dapat dilihat semakin rendah kualitas aset yang

dimiliki, akan semakin kecil kemungkinan aset ter-upgrade (coll-3 menjadi coll-2/1 atau coll-4 menjadi

coll-3/2/1). Grafik 5(d) menunjukkan hampir tidak ada kemungkinan pinjaman yang dinyatakan macet

untuk ter-upgrade dalam kondisi apapun, baik kondisi resesi maupun kondisi pertumbuhan. Secara

matematis dapat dinyatakan sebagai berikut:

                 )()( xcollycollPycollxcollP −→−>−→− , dimana  yx <

Secara intuitif hal tersebut dapat dimengerti bahwa jika suatu perusahaan mengalami kesulitan

keuangan yang cukup berat (ataupun sampai mendekati bangkrut), akan cukup sulit bagi perusahaan

tersebut untuk dapat pulih kembali mengingat perusahaan tersebut harus dapat berjalan dengan beban

keuangan yang lebih berat apabila dibandingkan dengan pada saat perusahaan tersebut belum mengalami

kesulitan keuangan.

HAL YANG BERMANFAAT DARI HASIL YANG DIDAPATKAN

Analisis yang dilakukan untuk mengungkap dinamika klasifikasi status pinjaman menawarkan

beberapa manfaat sekurang-kurangnya dalam 3 area, antara lain:
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a. Cross checks – Bank seringkali harus mengoptimalkan dua tujuan yang berbeda dalam waktu yang

sama yakni efisiensi operasi serta tingkat akurasi dari informasi yang didapatkan mengenai kapasitas

pembayaran dari peminjam dana. Proses monitoring yang terlalu intensif dapat meningkatkan biaya

monitoring sampai ke tingkat yang tidak efisien, walaupun pada saat yang sama, bank membutuhkan

pula kecukupan tingkat akurasi pada setiap informasi yang dikumpulkannya. Analisis menunjukkan

bagaimana suatu bank dapat merekonsiliasi antara informasi lapangan (on-the-spot) mengenai

klasifikasi pinjaman dengan indeks-indeks ekonomi makro.

(d) Probability of migration From coll 4 to 2,3,4
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b. Anticipatory action – Bank dapat pula menggunakan analisis ini untuk mencapai strategi diversifikasi

aset (pinjaman) yang lebih efisien. Kualitas investasi pada suatu sektor ekonomi yang berbeda

dapat pula memiliki tingkat sensitivitas yang berbeda.
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c. Memahami karakteristik proses migrasi kredit – Pada akhirnya, bank serta pengawasnya akan

memiliki pengertian yang lebih baik mengenai perilaku migrasi kredit termasuk didalamnya fenomena

ireversibilitas dari migrasi kredit. Sebagai hasil dari studi ini, jelas ditunjukkan bahwa penurunan

kualitas aset (pinjaman) di Indonesia tidak dapat secara otomatis diperbaiki sejalan dengan

membaiknya kondisi ekonomi makro sebagaimana ditunjukkan dengan membaiknya indeks-indeks

ekonomi makro. Oleh karena itu, adalah tidak mungkin untuk membuat suatu fungsi sederhana

yang menghubungkan level dari kredit bermasalah dengan kinerja industri secara umum.

PENUTUP

Kemampuan untuk menilai risiko yang baik sangat penting untuk menjaga kesinambungan operasi

perbankan. Bank beserta pengawasnya dapat menggunakan informasi yang relevan untuk meningkatkan

tingkat akurasi dari estimasi migrasi kredit dan kualitas aset (pinjaman). Salah satu indikator yang

relevan untuk digunakan, paling sedikit untuk kasus Indonesia, dalam penilaian kualitas aset pada suatu

bank adalah tingkat pertumbuhan GDP sektoral. Dengan menggunakan analisis tersebut, paling sedikit

ada tiga manfaat yang akan didapatkan. Pertama, bank serta pengawasnya dapat melakukan penilaian

aset secara lebih obyektif. Kedua, bank dapat melengkapi dirinya dengan beberapa alat ukur bagi

pencapaian strategi diversifikasi yang lebih baik. Akhirnya, analisis ini dapat digunakan untuk

meningkatkan pengertian yang lebih baik mengenai karakteristik proses migrasi kredit di dalam sistem

perbankan Indonesia.
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APPENDIX

Hasil Regressi

CM1

123-4

LOGIT // Dependent Variable is NCOLL

Date: 11/11/00   Time: 21:48

Sample: 1 764

Included observations: 764

Convergence achieved after 6 iterations

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -4.548600  0.355388 -12.79898  0.0000

Log likelihood -44.43098

Obs with Dep=1  8

Obs with Dep=0  756

Variable Mean All Mean D=1 Mean D=0

C  1.000000  1.000000  1.000000

12-3

LOGIT // Dependent Variable is NCOLL

Date: 11/11/00   Time: 21:59

Sample: 1 756

Included observations: 756

Convergence achieved after 5 iterations

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -3.119055  0.180641 -17.26663  0.0000

Log likelihood -132.5068

Obs with Dep=1  32

Obs with Dep=0  724

Variable Mean All Mean D=1 Mean D=0

C  1.000000  1.000000  1.000000

1-2

LOGIT // Dependent Variable is NCOLL

Date: 11/11/00   Time: 22:04

Sample: 1 724
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Included observations: 724

Convergence achieved after 4 iterations

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -1.821809  0.131865 -13.81568  0.0000

INDUSTRY -0.063886  0.014716 -4.341340  0.0000

Log likelihood -239.1804

Obs with Dep=1  78

Obs with Dep=0  646

Variable Mean All Mean D=1 Mean D=0

C  1.000000  1.000000  1.000000

INDUSTRY  5.654972  2.617949  6.021672

CM2

123-4

LOGIT // Dependent Variable is NCOLL

Date: 11/12/00   Time: 01:35

Sample: 1 112

Included observations: 112

Convergence achieved after 4 iterations

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -1.774090  0.274923 -6.453037  0.0000

INDUSTRY -0.045604  0.027343 -1.667853  0.0982

Log likelihood -44.60844

Obs with Dep=1  16

Obs with Dep=0  96

Variable Mean All Mean D=1 Mean D=0

C  1.000000  1.000000  1.000000

INDUSTRY  1.719643 -1.787500  2.304167

12-3

LOGIT // Dependent Variable is NCOLL

Date: 11/12/00   Time: 01:42

Sample: 1 96

Included observations: 96

Convergence achieved after 3 iterations
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -0.974394  0.237616 -4.100706  0.0001

INDUSTRY -0.043322  0.025503 -1.698664  0.0927

Log likelihood -53.64330

Obs with Dep=1  25

Obs with Dep=0  71

Variable Mean All Mean D=1 Mean D=0

C  1.000000  1.000000  1.000000

INDUSTRY  2.304167 -0.252000  3.204225

1-2

LOGIT // Dependent Variable is NCOLL

Date: 11/12/00   Time: 01:48

Sample: 1 71

Included observations: 71

Convergence achieved after 2 iterations

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C  0.735707  0.253590  2.901169  0.0050

Log likelihood -44.71626

Obs with Dep=1  48

Obs with Dep=0  23

Variable Mean All Mean D=1 Mean D=0

C  1.000000  1.000000  1.000000

CM3

123-4

LOGIT // Dependent Variable is NCOLL

Date: 11/12/00   Time: 01:59

Sample: 1 93

Included observations: 93

Convergence achieved after 4 iterations

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

INDUSTRY -0.101144  0.028721 -3.521616  0.0007

Log likelihood -57.32033

Obs with Dep=1  35
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Obs with Dep=0  58

Variable Mean All Mean D=1 Mean D=0

INDUSTRY  3.788172  0.791429  5.596552

12-3

LOGIT // Dependent Variable is NCOLL

Date: 11/12/00   Time: 02:04

Sample: 1 58

Included observations: 58

Convergence achieved after 3 iterations

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C  1.452252  0.334936  4.335904  0.0001

Log likelihood -28.17191

Obs with Dep=1  47

Obs with Dep=0  11

Variable Mean All Mean D=1 Mean D=0

C  1.000000  1.000000  1.000000

1-2

LOGIT // Dependent Variable is NCOLL

Date: 11/12/00   Time: 02:08

Sample: 1 11

Included observations: 11

Convergence achieved after 4 iterations

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -2.302585  1.048799 -2.195449  0.0528

Log likelihood -3.350997

Obs with Dep=1  1

Obs with Dep=0  10

Variable Mean All Mean D=1 Mean D=0

C  1.000000  1.000000  1.000000

CM4

123-4

LOGIT // Dependent Variable is NCOLL

Date: 11/12/00   Time: 02:14

Sample: 1 100

Included observations: 100
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Convergence achieved after 4 iterations

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C  2.313635  0.349425  6.621267  0.0000

Log likelihood -30.25378

Obs with Dep=1  91

Obs with Dep=0  9

Variable Mean All Mean D=1 Mean D=0

C  1.000000  1.000000  1.000000

12-3

LOGIT // Dependent Variable is NCOLL

Date: 11/12/00   Time: 08:20

Sample: 1 9

Included observations: 9

Convergence achieved after 3 iterations

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

INDUSTRY -0.072588  0.132714 -0.546949  0.5993

Log likelihood -6.083913

Obs with Dep=1  5

Obs with Dep=0  4

Variable Mean All Mean D=1 Mean D=0

INDUSTRY  0.777778 -0.160000  1.950000

1-2

LOGIT // Dependent Variable is NCOLL

Date: 11/12/00   Time: 08:25

Sample: 1 4

Included observations: 4

Convergence achieved after 3 iterations

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -1.098612  1.154700 -0.951426  0.4116

Log likelihood -2.249341

Obs with Dep=1  1

Obs with Dep=0  3

Variable Mean All Mean D=1 Mean D=0

C  1.000000  1.000000  1.000000
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NEW BASEL CAPITAL ACCORD :
Apa dan Bagaimana Dampaknya
Terhadap Perbankan Indonesia?

A b s t r a k

Sebagaimana dikemukakan dalam dokumen Second Consultative Package dari Basel
Committe, New Accord bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan keamanan sistem keuangan

dengan lebih menitikberatkan perhatian pada manajemen dan pengawasan internal bank, super-
visory review process dan market discipline. Penerapan New Accord mensyaratkan pemenuhan

beberapa kondisi yang tidak hanya melibatkan pihak perbankan tetapi juga otoritas pengawas

dan para pelaku pasar. Termasuk didalamnya pemenuhan persyaratan – baik kualitatif maupun

kuantitatif – dalam penggunaan pendekatan-pendekatan dalam New Accord. Penggunaan beberapa

alternatif pendekatan dalam New Accord tidak hanya akan merubah perilaku bank tetapi pada

puncaknya akan merubah cara pandang terhadap lingkungan bisnis bank. Termasuk juga didalamnya

lingkup pengawasan yang dilakukan oleh otoritas pengawas. Otoritas pengawas dituntut untuk

melakukan analisis komprehensif yang bersifat forward looking dengan fokus risiko yang dihadapi

oleh bank. Dalam konteks Indonesia, analisis terhadap dampak penerapan New Accord dilakukan

melalui survey Quantitative Impact Study (QIS) 3. Melalui survey ini diharapkan dapat diperoleh

informasi mengenai kemungkinan dan dampak yang akan dihadapi oleh perbankan Indonesia jika

nantinya New Accord tersebut diterapkan.

Tim Penulis:
Indra Gunawan, Bambang Arianto, G.A. Indira, Imansyah
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PENDAHULUAN

Salah satu topik diskusi yang sering dibicarakan berkaitan dengan perkembangan industri perbankan

nasional adalah kesiapan perbankan Indonesia dalam kaitannya dengan rencana penerapan New Basel

Capital Accord. Alasan utama munculnya topik tersebut berkaitan dengan release resmi dari Bank for

International Settlements (BIS) - lembaga yang menjadi acuan dalam praktek perbankan internasional

– yang menyatakan bahwa mereka sedang melakukan penyusunan dan kalibrasi terhadap proposal New

Accord untuk menggantikan Accord 88 yang dianggap kurang risk sensitive sehingga tidak mampu memotret

exposure risiko yang sebenarnya dihadapi oleh bank. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah: Bagaimana

kesiapan sistem perbankan nasional dalam mengantisipasi penerapan New Accord tersebut? Bagaimana

dampak penerapan New Accord terhadap perbankan Indonesia? Dan, langkah-langkah apa saja yang

telah dilakukan perbankan dan Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas bank dalam mengantisipasi

penerapan New Accord?

Sebagaimana dikemukakan dalam Second Consultative Package mengenai New Basel Capital Ac-

cord pada bulan Januari 2001, New Accord bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan keamanan

sistem keuangan dengan lebih menitikberatkan perhatian pada manajemen dan pengawasan internal

bank, supervisory review process dan market discipline. Penerapan New Accord mensyaratkan pemenuhan

beberapa kondisi yang tidak hanya melibatkan pihak perbankan tetapi juga otoritas pengawas dan para

pelaku pasar. Konsep consolidated basis merupakan sinyal yang secara nyata menggambarkan prasyarat

tersebut. Analisis terhadap kondisi bank harus memasukkan seluruh komponen yang memberikan pengaruh

signifikan terhadap perkembangan bank. Otoritas pengawas dituntut untuk melakukan analisis

komprehensif yang bersifat forward looking dengan berbasis risiko. Pola analisis yang lebih menekankan

aspek kuantitatif menuntut peningkatan pengetahuan dan ketrampilan statistik dan ekonometrik dari

para pengawas. Namun demikian, analisis kuantitatif tersebut juga harus dilengkapi dengan peningkatan

wawasan sebagai dasar dalam judgement yang dilakukan oleh pengawas.

Dalam kaitannya dengan pemahaman mengenai proposal New Accord maka tim penulis mencoba

menjelaskan beberapa substansi dari New Accord tersebut; studi kasus berupa Quantitative Impact

Study; serta analisis mengenai kondisi dan tantangan yang dihadapi baik oleh perbankan maupun otoritas

pengawas bank. Diharapkan melalui tulisan ini dapat memberikan sedikit gambaran mengenai New

Accord serta mendorong dilakukannya kajian-kajian yang lebih mendalam mengenai dampak New Ac-

cord sehingga dalam penerapannya nanti tidak menimbulkan dampak yang merugikan terhadap perbankan

Indonesia.
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LATAR BELAKANG BASEL CAPITAL ACCORD

Pada bulan Juli 1988, Basel Committee mengeluarkan laporan berjudul International Convergerence

of Capital Measurement and Capital Standards (Accord 88) yang memuat beberapa rekomendasi, antara

lain: (i) perlunya lembaga perbankan (khususnya internationally active banks) memiliki permodalan

minimum sebesar 8% untuk meminimalisir risiko insolvency dan memperkecil perbedaan kompetitif

sehingga tercipta level of playing field, dan (ii) penghitungan permodalan yang menggunakan konsep

“forward looking”, yaitu memperhitungkan credit risk dalam portofolio aset perbankan yang berpotensi

merugikan bank. Penghitungan tersebut dilakukan dengan mengelompokkan aset bank kedalam beberapa

kategori risiko dan memberikan bobot (weights) untuk setiap kategori tersebut sesuai jenis debitur (0%,

20%, 50%, dan 100%). Selanjutnya, Accord 88 menetapkan persentase modal yang harus dimiliki perbankan

terhadap total asset tertimbang menurut risiko (risk-weighted assets), yaitu sebesar 8%.

Dalam penerapannya, Accord 88 banyak mendapat kritikan karena memiliki beberapa kelemahan,

antara lain: (i) kategori dalam pembobotan risiko sangat luas, misalnya kategori risiko untuk kredit

kepada sektor swasta sebesar 100% tidak mencerminkan gradasi risiko kredit yang sebenarnya; (ii)

mengabaikan implikasi diversifikasi portofolio; (iii) menciptakan pengaturan yang menempatkan bank

pada posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan pesaing non bank; dan (iv) belum mencakup

perkembangan risiko keuangan dalam pasar modal.

Didasari oleh beberapa pertimbangan tersebut, pada tahun 1996 Accord 88 disempurnakan melalui

Market Risk Amendments, yang bertujuan untuk menyesuaikan pengaturan capital requirements dengan

memasukkan unsur market risk yang terkait dengan equity, debt, interest rate dan commodity risk.

Beberapa substansi dari Amendment  tersebut antara lain: (i) perlunya memasukkan market risk dalam

penghitungan permodalan, mengingat perbankan secara aktif terlibat dalam aktivitas pasar keuangan

yang terpapar pada berbagai risiko, antara lain interest rate risk dan foreign exchange risk; (ii)

memberikan peluang bagi perbankan untuk mengembangkan model sendiri dalam mengukur market

risk atas persetujuan otoritas pengawas.

Selanjutnya pada bulan Juni 1999, Basel Committe on Banking Banking Supervision dari Bank for

International Settlements (BIS) mengeluarkan First Consultative Package on The New Accord yang

bertujuan untuk menggantikan Basel Accord 1988 (Accord 88) dengan kerangka pemikiran perhitungan

permodalan bank yang lebih risk sensitive. Pada bulan Januari 2001, Basel Committe mengeluarkan

Second Consultative Package mengenai New Basel Capital Accord. Proposal tersebut bertujuan untuk

meningkatkan kesehatan dan keamanan sistem keuangan dengan lebih menitikberatkan perhatian pada

manajemen dan pengawasan internal bank, supervisory review process dan market discipline. Berdasarkan
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rencana kerja Basel Committee, New Accord secara resmi akan difinalisasikan dan dipublikasikan pada

tahun 2003 dan selanjutnya diimplementasikan secara keseluruhan untuk negara-negara G-10 pada

tahun 2009.

TUJUAN NEW BASEL CAPITAL ACCORD

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa Accord 88 menggunakan pendekatan umum (ones size

fits all) dalam menghitung kebutuhan permodalan bank. Elemen utamanya adalah credit risk (single

risk measure). Seiring dengan perkembangan sistem keuangan yang semakin dinamis dan kompleks,

volume dan jenis-jenis risiko yang dihadapi bank juga mengalami peningkatan. Sebagai dampaknya,

bank membutuhkan teknik-teknik baru dalam menghitung kebutuhan modal yang lebih sesuai dengan

profil risiko yang mereka hadapi (risk sensitive capital allocation). Mengantisipasi perkembangan tersebut,

Basel Committe mengeluarkan proposal New Basel Capital Accord (New Accord) dengan cakupan yang

lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan Accord 88. Konsep ini mencoba membuat garis hubungan

yang lebih dekat antara permodalan dengan risiko-risiko yang dihadapi bank dengan memberikan beberapa

alternatif pendekatan dalam pengukuran credit risk, market risk maupun operational risk. Proposal

New Accord juga memberikan peran pada supervisory review process dan market discipline sebagai

elemen utama dalam penetapan kebutuhan modal minimum bank. Substansi lainnya yang diperkenalkan

dalam proposal New Accord adalah peranan yang lebih besar pada banks’ own assessment dalam mengukur

setiap risiko yang terkait dengan kebutuhan permodalan mereka.

Tujuan utama dari proposal New Accord  antara lain adalah meningkatkan keamanan dan kesehatan

sistem keuangan dan sekurang-kurangnya mempertahankan tingkat permodalan yang berlaku saat ini;

meningkatkan kesetaraan dalam persaingan (level playing field); menciptakan pendekatan yang lebih

komprehensif dalam mengantisipasi risiko; memberikan beberapa alternatif pendekatan dalam

menghitung kecukupan modal yang sesuai dengan tingkat risiko dari setiap posisi dan transaksi yang

dilakukan bank; dan fokus pada internationally active banks, meskipun prinsip-prinsip dasarnya dapat

diterapkan pada berbagai jenis bank dengan tingkat kerumitan dan kompleksitas yang berbeda-beda.

Proposal New Accord memiliki 3 pilar utama yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan diatas

yakni: minimum capital requirements, supervisory review process, dan market discipline. Ketiga pilar

tersebut merupakan satu paket dan tidak dapat diterapkan secara terpisah. Penerapan sebagian dari

ketiga pilar tersebut tidak akan memberikan kontribusi yang memadai untuk mencapai tingkatan yang

sehat dalam sistem keuangan. Dalam kaitan ini, jika suatu negara tidak dapat menerapkan ketiga pilar

tersebut secara bersamaan maka langkah-langkah konstruktif menuju penerapan pilar-pilar yang lain



116

Artikel

merupakan faktor penting yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menilai keamanan dan kesehatan

sistem keuangan di negara tersebut. Namun kondisi tersebut diharapkan hanya bersifat sementara dan

penerapan ketiga pilar tersebut secara bersamaan merupakan target utama dari setiap kebijakan.

POKOK-POKOK PERUBAHAN ACCORD 88 MENJADI NEW BASEL CAPITAL ACCORD

Dalam proposal New Accord, definisi modal serta persyaratan permodalan minimum sebesar 8%

(capital adequacy ratio ) tetap dipertahankan sebagaimana ditetapkan dalam Accord 88 termasuk

ketentuan mengenai Tier 2 capital yang dapat diperhitungkan dalam modal bank (maksimum sebesar

100% dari Tier 1 capital). Perubahan terfokus pada aktiva tertimbang menurut risiko yang diperhitungkan

dalam menghitung CAR yang tidak hanya mencakup credit risk tetapi juga meliputi market risk dan

operational risk, serta prinsip consolidated basis.

Perubahan utama dalam perhitungan credit risk adalah beberapa alternatif pendekatan yang

disediakan yang mencakup standardised approach dan internal rating-based approach. Pendekatan

internal rating-based terdiri dari 2 menu pilihan yaitu foundation dan advanced. Disamping perubahan

dalam perhitungan credit risk, juga diperkenalkan credit risk mitigation techniques yang mencakup

agunan, garansi dan credit derivatives, netting, serta assets securitisation. Hal ini diharapkan

menjadi  insentif  bagi bank  untuk meningkatkan manajemen dan pengelolaan risk mitigation

factors.

Komponen lainnya yang dimasukkan dalam perhitungan kebutuhan modal bank adalah market risk

dan operational risk. Pendekatan dalam mengukur market risk menggunakan pendekatan yang

diperkenalkan dalam Amendment to the Capital Accord to Incorporate Market Risk tahun 1996. Sementara

itu, untuk menghitung besarnya operational risk diberikan 3 alternatif pendekatan yaitu basic indicator

approach, standardised approach, dan advanced measurement approach. Basic indicator approach

menggunakan 1 indikator utama untuk menghitung capital charges terhadap seluruh aktivitas bank.

Standardised approach menggunakan beberapa indikator yang berbeda untuk masing-masing lini bisnis

bank sedangkan advanced measurement approach menggunakan internal loss data yang dimiliki bank

untuk menghitung estimasi kebutuhan modal.

Perubahan lainnya dalam New Accord adalah pilar kedua dan ketiga yaitu supervisory review pro-

cess dan market discipline. Supervisory review process mensyaratkan otoritas pengawas untuk memastikan

bahwa setiap bank memiliki proses penilaian internal dalam menghitung kecukupan modalnya yang

dikaitkan dengan profil risiko bank. Otoritas pengawas bertanggungjawab untuk mengevaluasi metode

yang digunakan tersebut. Selanjutnya, terhadap proses internal tersebut dimungkinkan dilakukan



117

New Basel Capital Accord

intervensi dan supervisory review jika diperlukan. Persyaratan utama dari penerapan pilar II ini adalah

dialog yang intensif antara bank dengan otoritas pengawas.

Pilar ketiga dari proposal New Accord bertujuan untuk mendorong market discipline dengan

memperluas aspek pengungkapan informasi (disclosure) bank. Pengungkapan informasi (disclosure) yang

efektif merupakan hal yang mendasar guna memastikan bahwa para pelaku pasar dapat memahami

profil risiko bank secara menyeluruh serta kecukupan modal yang disediakan.

SUBSTANSI NEW BASEL CAPITAL ACCORD

Pilar 1: Minimum Capital Requirement

Dalam proposal New Accord, penyebut (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko/ATMR) dalam perhitungan

CAR terdiri dari 3 bagian yaitu: jumlah total ATMR untuk credit risk, ditambah ATMR untuk market risk

dan operational risk yaitu 12,5 x capital charges market risk dan operational risk.

                    Total Modal                                  
=  CAR (min. 8%)

  Credit risk + Market risk + Operational risk

Credit risk

Ada 2 alternatif pendekatan yang disediakan yaitu standardised approach dan internal rating based

approach (IRB). Secara konsep, perhitungan credit risk dalam standardised approach sama dengan yang

ada dalam Accord 88. Perbedaan utamanya terletak pada cara penetapan bobot risiko yang mengacu

pada rating yang dikeluarkan oleh rating agency yang memenuhi kualifikasi tertentu. Dalam New Ac-

cord, bobot risiko ditetapkan sebesar 0%, 20%, 40%, 50%, 75%, 100% dan 150% (untuk beberapa kategori

diperkenankan national discretion) dan selanjutnya bobot risiko debitur dikelompokkan berdasarkan

rating yang mereka miliki.

Sementara itu, internal rating based approach memiliki 2 metodologi yaitu foundation dan ad-

vanced. Dalam metodologi foundation, bank melakukan estimasi terhadap probability of default  masing-

masing debitur dengan beberapa data-data ditetapkan/diberikan oleh otoritas pengawas. Sedangkan

metodologi advanced mensyaratkan bank untuk memiliki proses perhitungan kebutuhan modal yang

memadai sebelum diperbolehkan menggunakan data-data internal mereka untuk melakukan estimasi

secara keseluruhan. Selain kedua pendekatan diatas, New Accord juga memperkenalkan pendekatan

yang lebih risk sensitive terhadap agunan, garansi, credit derivatives, netting dan sekuritisasi aset

sebagai faktor-faktor yang dapat digunakan untuk mengurangi risiko kredit (risk mitigation factors).
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Market risk

Untuk perhitungan market risk, New Accord masih menggunakan pendekatan sebagaimana

diperkenalkan pada Amendment to the Capital Accord to Incorporate Market Risk tahun 1996 yaitu

standardised method dan internal model. Standardised method menggunakan pendekatan building

block yang menghitung specific risk dan general market risk yang muncul dari posisi equity dan hutang

secara terpisah, sedangkan internal model memungkinkan bank untuk menggunakan model-model

manajemen risiko mereka sendiri dalam menghitung capital charges. Untuk dapat menggunakan inter-

nal model, bank harus memenuhi beberapa persyaratan kualitatif dan kuantitatif serta mendapatkan

persetujuan tertulis dari otoritas pengawas.

Operational risk

Proposal New Accord memberikan 3 alternatif pendekatan penghitungan capital charges dari op-

erational risk yaitu basic indicator approach, standardised approach dan advanced measurement ap-

proach. Basic indicator approach mengaitkan capital charge dari risiko operasional dengan 1 indikator

utama (alpha factor) sebagai proxy untuk seluruh exposure risiko bank. Total capital charges dihitung

dengan mengalikan alpha factor (dalam persentase tertentu) dengan gross income bank. Secara umum,

besarnya alpha factor adalah 20% dari ketentuan permodalan bank. Standardised approach dapat

digunakan oleh bank-bank yang telah memenuhi beberapa standar minimum. Pendekatan ini membagi

lini bisnis bank menjadi 8 bagian dengan indikator (beta factor) yang berbeda-beda satu sama lain.

Total capital charges dalam pendekatan ini adalah jumlah total dari capital charges untuk masing-

masing lini bisnis bank.

Pendekatan advanced measurement mensyaratkan bank untuk memenuhi beberapa persyaratan

yang cukup ketat. Ada 3 jenis data yang dibutuhkan terkait dengan lini bisnis dan jenis-jenis risikonya

yaitu: data indikator operational risk, data probability of event, dan data loss given event. Untuk

menghitung capital charges, bank harus mengalikan seluruh data tersebut dengan persentase tertentu

(gamma factor) yang ditetapkan oleh Basel Committe berdasarkan data industri secara keseluruhan.

Total capital charge adalah jumlah keseluruhan capital charge dari masing-masing lini bisnis.

Pilar 2: Supervisory Review Process

Pilar ke-2 dari proposal New Accord bertujuan untuk memastikan bahwa setiap bank memiliki

proses internal yang memadai dalam menilai kecukupan modalnya berdasarkan evaluasi menyeluruh
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terhadap risiko yang dihadapi. Otoritas pengawas bertanggungjawab dalam mengevaluasi kelayakan

proses tersebut termasuk menilai apakah bank telah melakukan langkah-langkah antisipasi terhadap

keterkaitan antar risiko. Namun supervisory review process tidak dimaksudkan untuk menggantikan

faktor judgement dan keahlian dari manajemen bank, ataupun memindahkan tanggungjawab mengenai

permodalan bank kepada otoritas pengawas. Sebaliknya, manajemen bank tetap sebagai pihak yang

paling memahami profil risiko bank sehingga merupakan pihak yang paling bertanggungjawab dalam

mengelola risiko-risiko tersebut. Disamping itu, kecukupan permodalan bank tidak dapat diartikan sebagai

pengganti kurangnya pengawasan atau proses manajemen risiko yang memadai dari manajemen bank.

Pengawasan kepatuhan bank terhadap ketentuan juga harus tetap dilakukan dengan menggunakan

berbagai cara antara lain pemeriksaan secara langsung dan tidak langsung (on-site and off-site supervi-

sion/examination) maupun diskusi dengan manajemen bank.

Pilar 3: Market Discipline

Pilar ke-3 dari New Accord dapat dipandang sebagai bagian dari upaya pengawasan untuk meningkatkan

keamanan dan kesehatan bank dan sistem keuangan. Transparansi dipercaya akan memberikan manfaat

yang cukup besar bagi para penyimpan dana, investor, bank dan sistem keuangan secara umum serta

mendorong terciptanya market discipline yang efektif. Selanjutnya, market discipline akan memberikan

insentif kepada bank yang melaksanakan bisnis mereka secara aman, sehat dan efisien. Dukungan public

disclose regime yang memadai diyakini mampu berperan sebagai pengawas guna mendorong bank mengukur

setiap risiko yang mereka hadapi, menjaga tingkat permodalan pada batas yang aman serta mengembangkan

dan memelihara sistem manajemen risiko yang sehat. Dalam hal ini, disclosure berperan sebagai penyangga

utama minimum capital requirements pada Pilar 1 dan meningkatkan supervisory review process dari

Pilar 2. Bank diminta untuk mengungkapkan informasi mengenai kegiatan dan kondisi keuangan mereka

secara menyeluruh. Informasi tersebut haruslah tepat waktu dan memadai bagi pelaku pasar untuk menilai

setiap risiko yang dihadapi bank. Beberapa karakteristik disclosure yang harus dipenuhi yaitu: materiality

(substansi informasi), proprietary information (informasi-informasi khusus), frequency (frekuensi laporan),

dan comparability (dapat diperbandingkan).

PENDEKATAN DALAM PERHITUNGAN CREDIT RISK

Standardised Approach

Pendekatan ini mencoba memodifikasi perhitungan permodalan bank agar lebih mendekati elemen-

elemen kunci dari risiko bank dengan memberikan klasifikasi bobot risiko yang lebih luas dan  pengakuan
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terhadap credit risk mitigation techniques. Perbedaan utama dengan Accord 88 adalah  penetapan

bobot risiko didasarkan pada rating yang diberikan oleh rating agency yang telah memenuhi kualifikasi

tertentu. Dalam pendekatan tidak dikenal lagi pengelompokan negara berdasarkan group tertentu (negara-

negara OECD atau Non-OECD). Selain itu, bobot risiko negara sebagai batas minimum (sovereign floor)

A c c o r d   8 8

Bobot Risiko Jenis Tagihan

0%

0,10, 20 atau 50%

(national discretion)

50%

50%

100%

- Kas

- Tagihan kepada Pemerintah dan Bank Sentral dalam mata uang domestik dan dibiayai

dalam mata uang yang sama

- Tagihan lainnya kepada Pemerintah negara-negara OECD den Bank Sentralnya.

- Tagihan dengan agunan tunai dari surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah

negara-negara OECD atau dijamin oleh Pemerintah negara-negara OECD.

- Tagihan kepada domestic public-sector entities, diluar Pemerintah Pusat, den pinjaman

yang dijamin oleh lembaga-lembaga tersebut.

- Tagihan kepada multilateral development banks (lBRD, IADB, AsDB, AfDB, EIB) den

tagihan yang dijamin oleh atau memiliki agunan surat berharga yang diterbitkan

bank-bank tersebut.

- Tagihan kepada bank-bank dinegara-negara OECD

dan pinjaman yang dijamin oleh bank-bank di negara- negara OECD.

- Tagihan kepada bank-bank diluar negara-negara OECD dengan sisa jangka waktu kurang

dari 1 tahun dan pinjaman dengan sisa jangka waktu kurang dari 1 tahun yang dijamin

oleh bank-bank diluar negara-negara OECD.

- Tagihan kepada non-domestic OECD public-sector entities, diluar Pemerintah Pusat, den

pinjaman yang dijamin oleh lembaga-lembaga tersebut.

- Uang tunai yang masih dalam proses penagihan.

- Pinjaman yang dijamin oleh sepenuhnya oleh mortgage on residential property yang akan

digunakan atau disewakan oleh debitur.

- Tagihan kepada sektor swasta.

- Tagihan kepada bank-bank diluar negara-negara OECD dengan sisa jangka waktu lebih

dari 1 tahun.

- Tagihan kepada Pemerintah Pusat dari negara-negara di luar OECD (kecuali dalam mata

uang domestik dan dibiayai dengan mata uang yang sama).

- Tagihan kepada perusahaan komersial yang dimiliki masyarakat umum.

- Tanah, bangunan den peralatan serta aktiva tetap lainnya.

- Real estate dan investasi lainnya (termasuk non-consolidated investment participation
pada perusahasn lain).

- Instrumen permodalan yang diterbitkan oleh bank lain (kecuali dikeluarkan dari modal).

- Aktiva lainnya.
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juga dihilangkan sehingga dimungkinkan suatu perusahaan memiliki bobot risiko yang lebih rendah

dibandingkan bobot risiko negara dimana perusahaan itu berada.

Secara singkat, perbedaan pembagian bobot risiko antara proposal New Accord dengan Accord 88

dapat dilihat pada tabel :

Penggunaan rating dari rating agency sebagai acuan dalam penetapan bobot risiko menjadikan

kondisi dan keberadaan rating agency menjadi hal yang sangat penting. Tanggungjawab dalam

menetapkan rating agency yang memenuhi kualifikasi terletak pada otoritas pengawas. Kriteria-kriteria

yang dapat digunakan sebagai acuan dalam menetapkan lembaga pemeringkat tersebut (eligibility

criteria) mencakup objektivitas, independensi, transparan/International access, disclosure,

sumberdaya, dan kredibilitas.

JENIS TAGIHAN
PERINGKAT

Tagihan kepada Pemerintah/Bank Sentral 0% 20% 50% 100% - 150% 100%

Tagihan kepada Bank/BUMN

- Option I 20% 50% 100% 100% 150% 100%

- Option II 20% 50% 50% 100% - 150% 50%

Tagihan kepada Perusahaan 20% 50% 100% - 150% - 100%

KPR 40%

Retail 75%

Sekuritisasi Aset dan Aset Lainnya 100%

Aset berisiko tinggi (Rating dibawah BB-/B-, Past Due, den Pinjaman yang tidak di cover agunan) 150%

Off-balance sheet: Cara perhitungan eksposur kredit dari Accord 88 masih dipertahankan

STANDARDISED APPROACH

AAA to AA- A+ to A- BBB+ to BBB- BB+ to B- Di bawah BB- Dibawah B- Unrated

Jika dibandingkan dengan Accord 88, standardised approach memiliki beberapa keunggulan dalam

perhitungan credit risk, antara lain (i) memberikan keseimbangan antara kesederhanaan (simplicity)

dan keakuratan (accuracy) dengan memberikan kesempatan kepada bank untuk memperhitungkan

kebutuhan permodalannya berdasarkan praktek manajemen risiko yang sehat; (ii) lebih risk sensitive

yang digambarkan melalui klasifikasi bobot risiko yang lebih luas untuk masing-masing jenis tagihan dan

memberikan kesempatan pada perhitungan kebutuhan modal bank yang lebih mendekati economic capital

sehingga alokasi modal bank lebih efektif; (iii) penilaian credit risk yang lebih transparan melalui

penggunaan rating  yang dikeluarkan oleh rating agency dalam penetapan bobot risiko sekaligus

mengurangi perbedaan penilaian antara bank dengan para pelaku pasar. Hal ini pada akhirnya akan

memberikan nilai tambah bagi bank dimata para pelaku pasar; (iv) pendekatan yang lebih didasarkan
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pada pertimbangan ekonomis serta mengurangi pengaruh politis dengan menghilangkan batasan sover-

eign floor. Penilaian lebih didasarkan pada kinerja perusahaan dibandingkan keterkaitannya dengan negara

dimana perusahaan tersebut berada; (v) penetapan rating agency oleh otoritas pengawas sekaligus dapat

dimanfaatkan untuk memperoleh informasi dan perbandingan metodologi yang digunakan dalam menilai

kelayakan (creditworthiness) suatu perusahaan. Hal ini akan memperluas wawasan otoritas pengawas

sekaligus menambah informasi dan ketrampilan dalam melakukan penilaian terhadap credit risk bank.

Namun disamping memiliki keunggulan, konsep standardised approach juga berpotensi menimbulkan

berbagai permasalahan dalam penerapannya Salah satu diantaranya terkait dengan pengenaan bobot

risiko. Pengenaan bobot risiko berdasarkan rating secara langsung akan berpengaruh pada beberapa

aspek antara lain terhadap capital requirement. Pada kenyataannya, ketentuan CAR saat ini tidak

mesyaratkan penggunaan rating. Penerapan New Accord akan memberikan kebutuhan modal yang cukup

signifikan khususnya jika sebagian besar aset perbankan dalam bentuk tagihan kepada pemerintah/

bank sentral maupun penempatan antar bank, yang pada saat ini dikenakan bobot risiko masing-masing

sebesar 0% dan 20%. Dalam hal hasil rating berada diluar kualifikasi investment grade (misalnya dibawah

B-) maka akan mengakibatkan peningkatan capital requirement karena dikenakan bobot risiko sebesar

150%. Sebagai contoh, saat ini sovereign rating Indonesia menurut S&P adalah CCC+ dengan konversi

bobot risiko sebesar 150%. Mengingat saat ini portofolio obligasi rekap mencapai 36,03% dari total aset

perbankan maka penerapan metode ini akan menuntut tambahan modal bank yang cukup signifikan.

Dalam hal rating Indonesia menurun, maka Bank Indonesia akan menghadapi kendala/hambatan dalam

melakukan transmisi kebijakan moneternya melalui perbankan mengingat instrumen moneter yang

dikeluarkan (misalnya SBI) tidak akan memiliki daya tarik bagi perbankan karena tuntutan pengenaan

bobot risiko sebesar 150%.

Permasalahan lainnya yang akan dihadapi otoritas perbankan dalam hal penetapan rating agency

terkait dengan kompetensi dalam menilai rating agency yang memenuhi kualifikasi serta memantau

pemenuhan kualifikasi tersebut secara berkesinambungan serta tanggung jawab moral apabila rating

agency yang direkomendasi ternyata sesungguhnya tidak memenuhi kualifikasi sehingga berpotensi

menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Selain tiu, setiap rating agency menerbitkan definisi dan

simbol rating yang berbeda-beda. Misalnya, S&P menggunakan simbol AAA, AA+, dst., sementara Moody’s

menggunakan simbol Aaa, Aa1 dst., dimana kedua jenis simbol tersebut memiliki definisi yang serupa.

Tantangan yang dihadapi otoritas pengawas adalah membuat pemetaan dan konversi hasil rating dari

seluruh rating agency yang direkomendasi untuk menghindari perbedaan hasil pengukuran risiko kredit.

Untuk itu diperlukan “framework penilaian standar” yang obyektif dan konsisten sehingga dapat

menjembatani perbedaan standar penilaian antara berbagai rating agency.
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Implikasi lainnya terkait dengan penggunaan solicited rating  dan unsolicited rating. Dalam

prakteknya, rating agency dapat menerbitkan rating terhadap suatu entitas maupun instrumen di pasar

uang/modal atas permintaan (solicited rating) maupun di luar permintaan pihak yang berkepentingan

(unsolicited rating). Penggunaan solicited/unsolicited rating berpotensi menimbulkan beberapa isu

yang terkait dengan tekanan yang diberikan rating agency kepada perusahaan untuk menggunakan

solicited rating.  Dalam prakteknya, pengawasan terhadap praktek tersebut akan sangat sulit untuk

dilakukan oleh otoritas perbankan.

Penggunaan rating sebagai acuan juga berpotensi menimbulkan masalah sebagai dampak dari pro-

cyclicality. Secara teoritis maupun historis, kondisi perekonomian suatu negara akan selalu mengalami

siklus. Konsekuensinya, hasil rating akan dipengaruhi oleh siklus perekonomian tersebut (pro-cyclicality).

Pada saat perekonomian dalam kondisi baik (boom), maka rating agency akan memberikan penilaian

yang baik sehingga menurunkan exposure risiko kredit perbankan dan meningkatkan rasio kecukupan

modal (overcapitalized). Sebaliknya, pada saat perekonomian menurun (recession), maka exposure

risiko kredit akan meningkat karena memburuknya rating sehingga rasio modal perbankan akan menurun

(undercapitalized). Permasalahan akan muncul jika pada saat overcapitalized perbankan terdorong

untuk melakukan ekspansi kredit. Jika perbankan tidak memiliki cadangan (buffer) permodalan yang

cukup maka pada saat perekonomian memburuk (downturn) perbankan akan dihadapkan pada kredit

bermasalah karena meningkatnya risiko kredit yang pada gilirannya akan menggerogoti permodalan.

Melihat keterkaitan ini maka diperlukan suatu proses pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa

perbankan memiliki tambahan modal yang cukup yang berfungsi sebagai cadangan (buffer) sehingga

dapat mengantisipasi pergerakan siklus perekonomian.

Potensi permasalahan lainnya bersumber dari terbatasnya agunan yang diakui sebagai faktor mitigasi

risiko kredit. Sebagaimana kebanyakan negara berkembang, struktur agunan kredit perbankan di Indo-

nesia masih didominasi oleh tanah dan bangunan, khususnya agunan yang dimiliki oleh Usaha Kecil dan

Menengah (UKM). Penerapan standardised approach dikhawatirkan akan berdampak pada keengganan

perbankan di Indonesia untuk menyalurkan kredit kepada sektor UKM terutama karena faktor agunan

yang tidak dapat diperhitungkan sebagai pengurang risiko kredit.

Internal Rating-Based Approach

Pendekatan ini memiliki keunggulan terutama dalam hal sensitivitas risiko dalam perhitungan

kebutuhan modal serta mendorong penyempurnaan manajemen risiko bank guna mendapatkan jumlah

kewajiban penyediaan modal yang lebih rendah. Namun pendekatan ini mewajibkan bank untuk memenuhi



124

Artikel

persyaratan-persyaratan tertentu dan asas konsistensi dalam penerapannya terhadap seluruh portfolio

dan unit usaha bank lainnya yang cukup signifikan. Secara garis besar, terdapat lima elemen pokok

dalam internal ratings-based approach yaitu klasifikasi eksposur, komponen risiko untuk setiap eksposur,

bobot risiko untuk setiap komponen risiko, persyaratan minimum, dan pengawasan pemenuhan

persyaratan minimum.

Klasifikasi Eksposur

Sampai saat ini Bank for International Settlements (BIS) telah menetapkan 7 (tujuh) klasifikasi

eksposur, yaitu corporate exposure, bank exposures, retail exposures, sovereign exposures, specialised

lending exposures, project finance exposures; dan equity exposures. Dari ketujuh klasifikasi eksposur

di atas baru lima klasifikasi eksposur yang dapat didefinisikan dan memiliki konsep perhitungan penyediaan

modal minimum, yaitu corporate exposures, bank exposures, retail exposures, sovereign exposures,

dan specialised lending exposures, sedangkan project finance exposures dan equity exposures masih

dalam tahap pengkajian dan akan disertakan dalam consultative documents ketiga yang akan diterbitkan

pada kuartal pertama tahun 2003.

Komponen Risiko dan Definisi Default dalam Internal Ratings-Based Approach

Terdapat empat komponen risiko untuk setiap klasifikasi eksposur yaitu probability of default

(PD), loss given default (LGD), exposure at default (EAD), dan maturity (M). Probability of default

(PD) merupakan kemungkinan obligor dan atau guarantor mengalami default yang diestimasi melalui

data historis. Loss given default (LGD) adalah estimasi kerugian yang dapat terjadi jika obligor/

guarantor mengalami default. Exposure at default (EAD) adalah jumlah exposure yang diperkirakan

masih tersisa pada saat obligor/guarantor dinyatakan default. Sementara itu, maturity (M) berkaitan

dengan jangka waktu eksposur dimana makin panjang waktu penyelesaian eksposur akan menimbulkan

risiko maturity yang makin besar. Dalam internal ratings-based approach, obligor dinyatakan default

apabila memenuhi salah satu atau lebih kriteria yaitu (i) Dapat ditentukan bahwa obligor tidak dapat

memenuhi kewajiban hutangnya secara penuh (pokok, bunga atau fee); (ii) Terdapat credit loss event

yang berkaitan dengan kewajiban obligor, seperti charge-off, specific provision, atau terpaksa dilakukan

restrukturisasi yang mencakup penghapusan atau penundaan pokok, bunga atau fee; (iii) Terdapat

tunggakan obligor yang melebihi 90 hari; (iv) Obligor mengajukan permohonan pailit atau proteksi

sejenis terhadap krediturnya.
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Pendekatan dalam Internal Ratings-Based Approach

Ada 2 metode dalam pendekatan ini yaitu foundation approach dan advanced approach. Founda-

tion approach ditujukan untuk bank yang mengalami kesulitan dalam memperkirakan faktor-faktor

risiko yang valid namun dapat menetapkan risiko default obligor secara jelas dan dapat memenuhi

persyaratan minimum yang berkaitan dengan sistem rating internal, proses manajemen risiko, dan

estimasi komponen risiko. Dalam hal ini, bank dapat menggunakan estimasinya untuk menentukan

probability of default (PD) dan menggunakan pedoman yang ditetapkan pengawas untuk menentukan

loss given default (LGD), exposure at default (EAD) dan maturity (M). Sementara itu, advanced ap-

proach ditujukan untuk bank yang dapat memperkirakan risiko default obligor dan komponen risiko

lainnya secara andal dan konsisten dengan memperhatikan pemenuhan persyaratan minimum dan

persyaratan minimum tambahan untuk masing-masing komponen risiko yang diestimasi. Dalam hal

ini, seluruh komponen risiko (PD, LGD, EAD, dan M) ditentukan melalui estimasi yang dilakukan oleh

bank.

Hal yang perlu diperhatikan dari kedua pendekatan di atas adalah bahwa model yang digunakan

dalam foundation maupun advanced approach harus terlebih dahulu mendapatkan validasi dari pengawas

dan sebelumnya telah diuji coba dengan membandingkan hasil yang didapat dari internal ratings-based

approach dan standardised approach yang dilaksanakan secara paralel.

Persyaratan Minimum Internal Ratings-Based Approach

Untuk dapat menggunakan internal ratings-based approach, bank diwajibkan memenuhi persyaratan-

persyaratan minimum yang telah ditentukan untuk setiap klasifikasi eksposur dan memenuhi pula

persyaratan minimum tambahan untuk setiap komponen risiko. Persyaratan minimum untuk advanced

approach bersifat lebih kompleks dibandingkan dengan persyaratan minimum untuk foundation ap-

proach karena adanya tuntutan bagi bank yang menerapkan advanced approach untuk memiliki

manajemen risiko yang lebih dapat diandalkan.

Konsep internal ratings-based approach selain memiliki keunggulan-keunggulan juga memiliki

beberapa kelemahan. Beberapa keunggulan pendekatan internal ratings-based approach antara lain

yaitu mengakomodasi karakteristik risiko yang berbeda dalam perhitungan kewajiban penyediaan modal

minimum bank. Semakin tinggi risiko yang dihadapi bank maka semakin besar  kewajiban modal yang

harus disediakan. Hal ini pada gilirannya akan mendorong bank untuk memperbaiki dan menyempurnakan

manajemen risikonya. Keunggulan lainnya adalah cakupan agunan yang lebih luas dibandingkan
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standardised approach. Bank akan lebih leluasa memanfaatkan berbagai jenis agunan untuk memitigasi

risiko dari penyediaan dana kepada obligor.

Sedangkan kelemahan-kelemahan dari internal ratings-based approach antara lain berhubungan

dengan persyaratan data historis yang lengkap – sekurang-kurangnya 3 - 5 tahun terakhir - dan data

tersebut sedapat mungkin mencakup siklus usaha dalam kondisi perekonomian yang normal (bukan

dalam masa krisis). Bagi bank yang tidak memiliki sistem database yang baik tentu akan menjadi kendala

dan memerlukan waktu, tenaga serta biaya yang tidak sedikit untuk dapat memperbaiki database tersebut.

Kelemahan lainnya yaitu proses penerapan yang memerlukan waktu relatif lama yang meliputi kesiapan

database, penetapan struktur dan kriteria rating, penentuan model, sampai dengan pengawasan sistem

rating dan evaluasinya yang dilaksanakan berulang kali dan disesuaikan dengan kondisi dan situasi terakhir.

Memperhatikan persyaratan-persyaratan minimum tersebut serta kondisi perbankan di Indonesia

diperkirakan konsep internal ratings-based approach belum dapat diimplementasikan dalam waktu dekat.

Hal ini didasari pada kenyataan bahwa pada umumnya perbankan Indonesia belum memiliki database

obligor dan penyediaan data yang memadai untuk jangka waktu 3 - 5 tahun terakhir. Untuk memenuhi

persyaratan ini diperlukan waktu minimal 5 (lima) tahun mengingat biaya dan sumberdaya manusia

yang diperlukan untuk mendukung perbaikan database tersebut cukup besar. Selain itu, kondisi

perekonomian pasca krisis belum sampai pada kondisi yang stabil dan normal. Data yang diperoleh pada

situasi yang belum normal akan menyebabkan terjadinya bias pada probability of default yang

menyebabkan kekeliruan dalam penetapan rating obligor/guarantor dan perhitungan kewajiban

penyediaan modal minimum bank.

Dari sisi pengawasan, penggunaan internal ratings-based approach menyebabkan karakteristik risiko

bank menjadi spesifik dan menyebabkan suatu bank menjadi unik dibandingkan dengan bank lain. Sebagai

konsekuensinya, diperlukannya pengawas bank yang memiliki kemampuan untuk mengetahui kegiatan

bank secara mendalam. Untuk ini diperlukan sistem pengawasan bank yang bersifat dedicated. Ditambah

lagi, kewajiban untuk mendapatkan validasi dari pengawas terhadap model yang digunakan membutuhkan

pengetahuan dan kemampuan dalam analisa statistik dan ekonometri dari para pengawas.

PENDEKATAN DALAM PERHITUNGAN MARKET  RISK

Standardised Method

Tujuan dari Amendment To The Capital Accord To Incorporate Market Risks” yang dikeluarkan BIS

pada bulan Januari 1996 adalah mendorong bank untuk menyediakan modal yang cukup terhadap risiko

perubahan harga dalam aktivitas trading yang dilakukan. Amendment 1996 menegaskan kembali bahwa
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modal yang memenuhi persyaratan untuk mengcover market risk terdiri atas modal pemegang saham

dan laba ditahan (Tier 1) dan modal pelengkap (Tier 2). Namun bank diperbolehkan menambah modal

Tier 3 yang khusus diperuntukkan untuk mengcover market risk. Tier 3 terdiri dari pinjaman subordinasi

jangka pendek dengan masa jatuh tempo minimal 2 tahun dan memiliki klausul lock-in, yakni tidak

diperkenankan membayar bunga maupun pokok (bahkan pada saat jatuh tempo) jika hal itu dapat

menyebabkan turunnya CAR di bawah batas minimum. Selain itu, jumlah Tier 3 yang dapat diperhitungkan

juga dibatasi maksimal 250% dari Tier 1.

Risiko-risiko pasar (market risks) yang harus diperhitungkan sebagaimana ditetapkan dalam dalam

Amendment 1996 adalah risiko perubahan harga pasar dari instrumen keuangan (mis. bonds, swap,

future, options, dsb.) atau equities yang sensitif terhadap perubahan suku bunga pada trading book

bank; risiko perubahan suku bunga (interest rate risk) dari instrumen-instrumen keuangan non-derivatif;

risiko perubahan nilai tukar (foreign exchange risk) dan risiko memegang posisi dalam komoditi (produk

pertanian, mineral non-oil, dan logam mulia non-gold) pada seluruh kegiatan usaha bank, trading book

maupun banking book.

Terdapat 2 pendekatan dalam menghitung market risk yaitu standardised method dan internal

model. Standardised method memfokuskan pengukuran terhadap 5 jenis komponen market risk, yakni

interest rate risk, equity position risk, foreign exchange risk, commodities risk, dan price risk (untuk

option). Pendekatan yang digunakan disebut “building-block” dengan menghitung capital charge untuk

specific risk dan general market risk dari posisi-posisi instrumen keuangan yang diperdagangkan (trad-

ing book) dan seluruh posisi valuta asing dan/atau komoditi (trading book maupun banking book).

Specific risk adalah risiko perubahan harga instrumen keuangan karena faktor issuer atau penerbitnya,

sedangkan general market risk adalah risiko perubahan harga instrumen keuangan karena faktor fluktuasi

pasar secara umum. Terhadap kedua jenis risiko ini dikenakan perhitungan capital charge yang berbeda.

Total tambahan capital charge untuk mengcover market risk (on top of capital charge untuk mengcover

credit risk sesuai Accord 88) adalah penjumlahan secara aritmetik dari masing-masing capital charge

yang dikenakan untuk setiap jenis dari 5 risiko yang disebutkan di atas.

Interest Rate Risk

Perhitungan capital charge untuk interest rate risk, terbagi dalam 2 jenis risiko yakni specific risk

dan general market risk. Dalam menghitung specific risk, offsetting hanya dimungkinkan untuk posisi-

posisi yang identik (issuer, rate, maturity dan features lainnya sama). Instrumen keuangan yang terekspos

interest rate risk adalah seluruh surat berharga suku bunga tetap dan mengambang (fixed-rate and
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floating-rate debt securities) serta instrumen lainnya dengan karakteristik seperti itu namun tidak

termasuk surat berharga yang berbasis KPR (mortgage securities). Pengenaan specific risk dibagi dalam

5 kategori umum dengan 5 klasifikasi bobot capital charges, yaitu: (i) Government (0,00%); (ii) Qualify-

ing (0,25%, 1,00%, dan 1,60%); serta (iii) Other (8,00%).

Kategori “government” meliputi semua surat berharga yang dikeluarkan pemerintah seperti obligasi

(bonds), treasury bills, dan instrumen jangka pendek lainnya. Otoritas pengawas berhak mengenakan

persentase tertentu untuk specific risk terhadap surat berharga dari pemerintah negara lain. Kategori

“qualifying” meliputi surat berharga yang dikeluarkan oleh BUMN, bank pembangunan multilateral, dan

surat berharga lain dengan rating investment grade dari rating agency yang diakui pengawas bank.

Sedangkan kategori “other” meliputi semua surat berharga lainnya yang tidak termasuk kategori “gov-

ernment” dan “qualifying” sehingga terkena charge paling besar yakni 8%.

General Market Risk

Terdapat 2 pilihan alternatif perhitungan capital charge untuk general market risk yakni maturity

method dan duration method. Pada kedua metode ini, total capital charge merupakan penjumlahan

dari 4 komponen, yakni: (i) Posisi net short atau long dari seluruh trading book; (ii) Posisi yang matched

dalam setiap time-band (vertical disallowance); (iii) Posisi yang matched antar time-band (horizontal

disallowance); (iv) Net charge untuk posisi option. Seluruh posisi bank kemudian dikelompokkan (slot-

ting) menurut sisa jangka waktu (fixed-rate instruments) atau repricing date berikutnya (floating rate

instruments) ke dalam 15 time-band yang dibagi dalam 3 zone.

Perhitungan dilakukan dengan langkah-langkah sbb :

1. Mengalikan setiap posisi dalam setiap time-band dengan bobot risiko yang mencerminkan sensitivitas

harga akibat perubahan interest rate;

2. Melakukan offsetting posisi dalam setiap time band, dimana posisi yang lebih kecil, long maupun

short, terkena 10% capital charge (vertical disallowance);

3. Horizontal disallowance, yakni nilai residual (selisih long dan short pada langkah kedua) dioffset

dengan posisi time-band lain dalam zone yang sama, dan kemudian dengan nilai residual antar

zone yang berbeda. Untuk setiap hasil offset terkena capital charge dengan perhitungan sebagai

berikut:
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Maturity Method : Time-Band Dan Bobot Risiko (Risk Weights)

Coupon > 3% Coupon < 3% Risk Weight Asumsi Perubahan Yield

Zone 1 :

0 – 1 bulan

1 – 3 bulan

3 - 6 bulan

6 – 12 bulan

Zone 2 :

1 – 2 tahun

2 – 3 tahun

3 – 4 tahun

Zone 3 :

4 - 5 tahun

5 – 7 tahun

7 – 10 tahun

10 – 15 tahun

15 – 20 tahun

Lebih 20 tahun

Zone 1 :

0 – 1 bulan

1 – 3 bulan

3 - 6 bulan

6 – 12 bulan

Zone 2 :

1,0–1,9 tahun

1,9–2,8 tahun

2,8–3,6 tahun

Zone 3 :

3,6-4,3 tahun

4,3–5,7 tahun

5,7–7,3 tahun

7,3–9,3 tahun

9,3–10,6 tahun

10,6-12 tahun

12-20 tahun

Di atas 20 tahun

0,00%

0,20%

0,40%

0,70%

1,25%

1,75%

2,25%

2,75%

3,25%

3,75%

4,50%

5,25%

6,00%

8,00%

12,50%

1,00

1,00

1,00

1,00

0,90

0,80

0,75

0,75

0,70

0,65

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

Capital Charge Untuk Horizontal Disallowance

Zone Time-Band Dalam Antar Zone Yang Antara Zone 1

Zone Berurutan Dan 3

1

2

3

40%

30%

30%

40%

40%

100%

0-1 bulan

1-3 bulan

3-6 bulan

6-12 bulan

1-2 tahun

2-3 tahun

3-4 tahun

4-5 tahun

5-7 tahun

7-10 tahun

10-15 tahun

15-20 tahun

Lebih 20 tahun
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Kedua tabel diatas mengacu pada maturity method, sedangkan duration method tidak membedakan

coupon di atas dan di bawah 3% serta vertical disallowance yang hanya sebesar 10%. Total penjumlahan

capital charge pada ketiga langkah di atas merupakan capital charge untuk general market risk.

• Interest Rate Derivatives

Pengukuran interest rate risk harus memperhitungkan pula semua instrumen interest rate derivatives

dan instrumen off-balance-sheet dalam trading book, seperti forward rate agreements (FRAs), kontrak

forward, bond futures, interest rate/cross-currency swap, dan forward valas. Setiap posisi instrumen

tersebut harus dikonversi menurut underlying transaction-nya dan terkena perhitungan specific dan

general market risk. Perhitungan capital charge untuk jenis instrumen ini relatif lebih kompleks.

Equity Position Risk

Risiko ini muncul jika bank memiliki atau mengambil posisi dalam equities pada trading book.

Equities yang dimaksud di sini adalah saham biasa (common stock), saham/surat berharga convertible,

dan komitmen untuk membeli/menjual equities tersebut.

Foreign Exchange Risk

Risiko ini muncul jika bank memiliki atau mengambil posisi dalam valuta asing, termasuk emas.

Standardised model memperkenalkan shorthand method dalam menghitung capital charge untuk risiko

ini, yakni: (i) Capital charge untuk foreign exchange risk ditetapkan sebesar 8% dari total net open

position (local currency) untuk valuta asing dan emas; (ii) Net open position merupakan penjumlahan

dari Net posisi short atau posisi long (diambil yang lebih besar) dan Net (tidak dibedakan long atau

short) posisi dalam emas.

Commodities Risk

Risiko ini muncul jika bank memiliki atau mengambil posisi dalam komoditi seperti hasil pertanian,

mineral dan logam berharga (selain emas). Namun seperti halnya equity position risk, perbankan di

Indonesia masih dilarang untuk melakukan perdagangan komoditi.
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Posisi Posisi
Cash Option

Long

Long

Short

Short

-

-

Perhitungan Capital charge

Long put

Long call

Long call

Long put

Long call

atau

Long put

Capital charge = (Nilai pasar dari underlying transaction/securities x

jumlah capital charge untuk specific dan general market risk dari

underlying tersebut) – nilai option yang “in the money” (jika ada)

Sama dengan atas

Sama dengan atas

Sama dengan atas

Capital charge adalah yang lebih kecil di antara :

• Nilai pasar dari underlying securities x jumlah capital charge

untuk specific dan general market risk dari underlying securities

tersebut

•     Nilai pasar option

Simplified Approach – Capital Charge untuk Option

Option

Option adalah kontrak yang menimbulkan hak (namun bukan kewajiban) bagi pemegang/ pembelinya

untuk membeli atau menjual sejumlah tertentu currency atau instrumen keuangan lainnya dengan

harga yang telah disepakati pada atau sebelum tanggal tertentu di masa mendatang. Risiko bagi pembeli

adalah sebatas premi option yang dibayar plus fee kepada broker. Namun bagi penjual (writer) risikonya

tidak terbatas karena akan ditentukan oleh selisih harga pasar dengan harga yang disepakati (strike

price). Oleh sebab itu, bank yang menjual option akan menghadapi risiko yang lebih besar dibandingkan

bank pembeli option. Dalam standardised model diberikan beberapa alternatif yaitu (i) Bank hanya

sebagai pembeli option dapat menggunakan simplified approach; (ii) Bank yang juga menjual/write

option diharapkan menggunakan intermediate approach atau model manajemen risiko yang komprehensif.

Basel Committee berpandangan bahwa semakin signifikan bank melakukan trading option maka semakin

komprehensif metode penilaian risikonya yang harus digunakan.

Perhitungan capital charge untuk option dengan simplified approach dapat dilihat sebagai berikut:

Internal Model

Quantitative and Qualitative Requirements

Basel Committee memperkenankan bank menggunakan internal model di luar standardised model

dengan memenuhi persyaratan kualitatif dan kuantitatif yang ditetapkan oleh Basel Committee serta

memperoleh persetujuan dari otoritas pengawas bank. Persyaratan kuantitatif yang harus dipenuhi
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antara lain: (i) Menggunakan metode value-at-risk (VAR) yang dihitung harian dengan 99% dan one-

tailed confidence interval; (ii) Patokan fluktuasi harga (price shock) yang digunakan dalam model adalah

minimum selama 10 hari perdagangan (trading days) sehingga holding period minimum juga sama dengan

periode tersebut; (iii) Model yang dipakai menggunakan data historis hasil observasi minimal selama 1

tahun; (iv) Besarnya capital charge untuk bank yang memakai internal model adalah yang lebih besar di

antara Nilai VAR kemarin, atau 3 (tiga) kali rata-rata VAR harian selama 60 hari kerja terakhir.

Sedangkan persyaratan kualitatif yang ditentukan BIS, antara lain memenuhi kriteria umum dari

sistem manajemen risiko yang memadai; memiliki standar kualitatif dalam hal terjadi kesalahan dalam

penggunaan internal model; memiliki pedoman untuk penggolongan faktor market risk yang memadai;

memiliki standar kuantitatif berupa parameter statistik minimal yang umum dalam pengukuran risiko;

memiliki pedoman untuk stress testing; memiliki prosedur validasi untuk kesalahan eksternal dalam

penggunaan model; dan memiliki aturan yang jelas jika bank menggunakan gabungan antara internal

model dan standardised method.

Konsep VaR dalam Internal Model

Pada umumnya internal model yang digunakan bank didasarkan pada konsep Value-at-Risk (VaR).

VaR merupakan pendekatan untuk mengukur jumlah kerugian yang akan terjadi pada suatu posisi port-

folio sebagai akibat perubahan faktor-faktor risiko (risk factors) yang meliputi harga, suku bunga dan

nilai tukar selama periode tertentu dengan menggunakan tingkat probability tertentu. Aplikasi metode

VaR dalam internal model membutuhkan data perubahan faktor-faktor risiko tersebut guna menghitung

besarnya risiko keseluruhan yang dihadapi suatu bank dalam suatu saat (point of time) tertentu. Untuk

itu harus dilakukan analisa terhadap volatility, yakni hasil suatu proyeksi atas perubahan faktor risiko

dalam menghitung posisi dalam porfolio.

Terdapat 2 jenis volatility, yakni historical volatility dan implied volatility. Historical volatility

adalah volatility yang didasarkan atas data time series, sedangkan implied volatility berlaku untuk

option (non-linear instruments) yang dihitung dengan memasukkan harga option ke dalam option pric-

ing model seperti Black-Scholes formula.

Pendekatan Dalam Perhitungan Operational  Risk

Basic Indicator Approach

Basic Indicator Approach merupakan pendekatan yang sangat sederhana dan dapat diterapkan

pada seluruh bank, namun akan lebih tepat digunakan untuk bank yang berskala kecil dengan aktivitas
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usaha yang tidak terlalu beragam. Pendekatan ini menggunakan satu indikator keuangan tertentu dalam

pengukuran profil risiko, yaitu gross income. Selanjutnya, ditentukan besarnya faktor α (alpha factor)

yang merupakan faktor multiplikasi untuk memperkirakan besarnya operational risk, yang dalam hal ini

merupakan fungsi dari gross income. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Basle Committee,

diperkirakan operational risk mencapai 20% dari kewajiban pemeliharaan modal minimum, sehingga

estimasi faktor a adalah sebesar 30% dari gross income.

Standardized Approach

Pendekatan menggunakan kombinasi antara indikator keuangan dan lini bisnis bank yang ditetapkan

oleh pengawas dalam menentukan capital charge. Pendekatan ini membagi unit dan aktivitas usaha ke

dalam beberapa kelompok serta menetapkan indikator dari setiap kelompok sehingga mencerminkan

berbagai profil risiko dari setiap aktivitas usaha tersebut. Substansi dari pendekatan ini adalah

penghitungan faktor β beta factor) bagi setiap unit usaha yang mencerminkan besarnya proxy hubungan

antara kerugian dari operational risk dan aktivitas setiap unit usaha yang diwakili oleh indikator keuangan

tertentu. Contoh pembagian unit dan aktivitas usaha bank dapat dilihat sebagai berikut:

Unit Level 1 Level 2
Usaha

Perbankan

Lainnya

Aktivitas

Retail Banking

Commercial
Banking

Payment &
Settlement

Agency Services

Trading & Sales

Retail Banking

Card Services
Commercial Banking

Custody
Corporate Agency

Corporate Trust
Sales

Market Making
Proprietary
Positions
Treasury

Penyediaan dan penghimpunan dana, kegiatan wali

amanat

Penerbitan dan pengelolaan kartu kredit

Penyediaan dana komersil (antara lain kredit, garansi,

akseptasi, negosiasi surat berharga), trade finance,

anjak piutang, dsb.

Pembayaran dan penagihan, pemindahbukuan, kliring

dan penyelesaian

Escrow, penerimaan deposit

Agen pembayar dan penerbit

Kegiatan wali amanat

Penjualan surat berharga, penyertaan modal, kegiatan

valuta asing, dsb
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Metoda Pengukuran

Pengukuran operational risk dilakukan dengan menentukan bfactor untuk setiap unit usaha yang

ditetapkan oleh otoritas pengawas. Selanjutnya ditetapkan bobot untuk masing-masing unit usaha.

Retail Banking
Commercial Banking
Payment & Settlement
Agency Services
Trading & sales

Total

Unit Usaha Interval Bobot (%)

21 - 31

16 - 24

15 - 22

10 - 15

18 – 28

80 – 120

Secara matematis, penghitungan b factor untuk setiap unit usaha dapat dilakukan sebagai berikut:

    β  = [ 20% x Kewajiban Penyediaan Modal Disetor (KPMM)] x [Bobot]

Indikator Keuangan

Dengan menggunakan rasio 20% dari Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sebagai  patokan jumlah

modal yang harus disediakan untuk mengantisipasi operational risk maka jumlah tersebut akan

dialokasikan pada seluruh unit usaha. Alokasi modal untuk setiap unit usaha tersebut selanjutnya dibagi

dengan indikator keuangan sehingga diperoleh angka β factor.

Retail Banking
Commercial Banking
Payment & Settlement
Agency Services
Trading & sales

Unit Usaha Indikator Keuangan

Rata-rata Aset/tahun

Rata-rata Aset/tahun

Jumlah settlement/tahun

Gross Income
Gross Income

Advanced Measurement Approach

Pendekatan ini diterapkan apabila bank telah memiliki database yang komprehensif sehingga dapat

menentukan jenis kerugian yang terkait dengan operational risk (loss types), melakukan estimasi

probabilitas terjadinya kerugian tersebut (probability of loss event), serta estimasi besarnya proporsi
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dari suatu transaksi atau eksposur yang dapat menimbulkan kerugian (loss given event).  Pendekatan ini

mencoba menggabungkan kedua pendekatan sebelumnya, yaitu kepentingan pengawasan dan data

kerugian masing-masing bank dalam perhitungan kebutuhan modal bank.

Kemampuan bank untuk memenuhi kriteria tertentu akan menentukan pendekatan yang akan

digunakan dalam menghitung modal yang dibutuhkan untuk mengcover operational risk. Pendekatan ini

menuntut bank memiliki data kerugian (loss event database) untuk masing-masing lini usaha yang dapat

digunakan untuk menetapkan parameter-parameter pengukuran, yaitu parameter yang mencerminkan

kemungkinan terjadinya kerugian pada setiap lini usaha (Probability of Loss Event/PE) dan besarnya

kerugian yang mungkin terjadi pada setiap lini usaha (Loss Given Event/LGE).  Berdasarkan parameter-

parameter tersebut dapat diperoleh ekspektasi kerugian pada setiap lini usaha (Expected Loss/EL),

yaitu perkalian antara PE, LGE dan indikator dari masing-masing lini usaha. Selanjutnya, ekspektasi

kerugian pada masing-masing lini usaha tersebut akan dikalikan dengan persentase tertentu (γ factor)

untuk menentukan besarnya modal yang harus disediakan bank sebagai antisipasi terhadap operational

risk.

Metode Pengukuran

Langkah-langkah yang diperlukan dalam menerapkan pendekatan ini adalah:

a. Bank mengelompokkan aktivitasnya ke dalam berbagai aktivitas usaha, menetapkan operational

rsik yang terkandung pada setiap unit usaha tersebut, serta menentukan indikator keuangan yang

dapat menjadi proxy dari besarnya eksposur operational risk pada masing-masing unit usaha (Expo-

sure Indicator/EI). Dalam prakteknya, otoritas pengawas akan menetapkan standar unit usaha,

jenis risiko dan indikator keuangan yang harus menjadi acuan bank;

b. Dengan menggunakan database kerugian yang dimiliki, bank menetapkan suatu parameter yang

mencerminkan kemungkinan terjadinya kerugian pada setiap unit usaha (Probability of Loss Event/

PE) serta besarnya kerugian yang mungkin terjadi pada setiap unit usaha (Loss Given Event/LGE);

c. Berdasarkan parameter-parameter tersebut diperoleh ekspektasi kerugian pada setiap unit usaha

(Expected Loss/EL) yaitu EI x PE x LGE;

d. Dalam konteks perhitungan modal, otoritas akan menetapkan γ factor (gamma factor) yang merupakan

konstanta yang digunakan untuk mentransformasikan nilai EL ke dalam jumlah modal yang harus

dibentuk bank (capital charge), γ factor dapat didefinisikan sebagai maksimum jumlah kerugian

dalam setiap holding period dalam suatu confidence interval tertentu.
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Meskipun perhitungan capital charges untuk operational risk dalam New Accord telah mengakomodir

beberapa pendekatan namun masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan terutama terkait

dengan kriteria kuantitatif. Beberapa permasalahan tersebut diantaranya terkait dengan tidak adanya

definisi yang jelas yang membedakan dengan credit risk dan market risk. Hal ini terutama terkait dengan

batasan yang jelas dengan risiko lainnya dan sebagai dasar bagi kuantifikasi perhitungan operational

risk yang relevan dan kredibel. Selain itu, besarnya dampak dari operational risk sangat ditentukan

oleh kualitas pengawasan yang dilakukan bank. Perhitungan operational risk tidak sepenuhnya terkait

dengan data historis kerugian yang dialami bank. Isu utamanya adalah baik tidaknya mekanisme

pengawasan yang dilakukan. Tanggungjawab manajemen tidak dapat diukur dengan besarnya capital

charge. Sebaliknya kualitas dari forward-looking control adalah hal yang lebih utama dibandingkan

data historis kerugian yang digunakan dalam menghitung operational risk.

Kritik lainnya bersumber dari karakteristik operational risk yang sangat berbeda jika dibandingkan

dengan credit risk dan market risk. Operational risk lebih menekankan pada internal bank, context-

dependent, highly multifaceted, interdependent dan tidak ditentukan atau dinilai berdasarkan nilai

pasar. Beberapa komponen operational risk – terutama yang tidak berkaitan langsung dengan overall

context  – dapat dihitung dengan credit risk model.  Hal terpenting dari komponen operational risk bagi

manajemen – event yang jarang terjadi namun memiliki dampak yang besar – tidak termasuk dalam

perhitungan modal. Batasan yang digunakan dalam model credit risk dan market risk tidak selalu cocok

digunakan untuk mengukur risiko tersebut.

Studi Kasus: Quantitative Impact Study  (QIS) 3 Di Indonesia

Dalam rangka melakukan kalibrasi dan penyempurnaan terhadap proposal New Accord, Basel

Committe menyusun Quantitative Impact Study (QIS) 3 sebagai comprehensive field test guna

mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam rangka proses kalibrasi sehingga dapat memperkecil

capital charge karena adanya unsur ketidakpastian. Tujuan QIS 3 adalah mengumpulkan data yang

berhubungan dengan perhitungan modal bank (Bank’s capital requirements) sekaligus memenuhi tuntutan

industri agar proposal New Accord didukung secara kuantitatif. Survey ini dilakukan dengan mengumpulkan

data/informasi perbankan di negara-negara G-10 dan negara-negara lainnya (+ 40 negara ikut

berpartisipasi dengan jumlah participating bank mencapai + 200 bank) dengan latar belakang profil

risiko yang berbeda. Dalam pelaksanaan survey QIS 3 di Indonesia digunakan workbook standardised

approach berdasarkan pertimbangan bahwa umumnya perbankan Indonesia belum memenuhi beberapa

prasyarat penerapan internal rating-based approach (mis. teknologi informasi, sumberdaya manusia,
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pemahaman terhadap model-model estimasi dalam IRB, dll.). Selain itu, Bank Indonesia sebagai otoritas

pengawas dianggap belum memiliki kemampuan dan keahlian untuk melakukan analisis dan validasi

terhadap model-model estimasi yang dalam IRB.

Ringkasan hasil survey QIS 3 tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

A 41.961.945 7.145.988 17,03% 63.906.561 6.676.189 10,12% -6,91%

B 46.151.502 6.782.551 14,70% 53.631.273 4.652.619 11.64% -3.06%

C 71.202 25.753 36 17% 133.733 739 19,15% -17,02%

D 23.463.230 8.066.973 34 38% 42.354.101 3.136.022 17,73% -16,65%

E 20.651.071 5.365.220 25,98% 33.036.296 8.416.231 2.793.321 33,19%

F 8.416.231 2.793.321 33,19% 15.567.909 9.687.591 11,06% -22,13%

G 9.906.567 3.272.683 33,04% 15.519.475 965.339 19,85% -13,85%

H 9.582.746 1.600.303 16,70% 16.219.333 4.413.074 7,79% -8,91%

I 4.120.895 396.081 9,61% 6.666.523 2.241.046 4,36% -5,25%

J 2.339.069 300.884 12,86% 1.944.429 945.183 10,41% -2,45%

K 5.178.329 1.038.063 20,05% 6.349.300 558.526 15,03% -5,02%

L 1..820.841 399.165 21,92% 2.229.655 482.008 14,72% -7,20%

M 9.131.799 2.301.156 25,20% 16.993.513 - 13,54% -11,66%

N 14.717.161 3.057.044 20,77% 19.603.039 2.028.453 14,13% -6,64%

O 7.219.213 918.179 12,72% 9.448.912 977.346 8,81% -3,91%

P 5.352.087 772.772 14,44% 8.312.929 385.672 8,88% -5,56%

Q 8.360.559 1.380.795 1 16,52% 10.604.491 1.139.299 11,76% -4,76%

Bank
Sampling

Current Accord
RWA

(Credit Risk) Modal CAR RWA
(Credit Risk) CARRWA

(Op. Risk)

Proposal Basel II
Delta CAR

Dari hasil survey QIS 3 tersebut dapat dikemukakan beberapa informasi sebagai berikut:

a. Permodalan Bank

Dalam pelaksanaan survey QIS 3 di Indonesia, perhitungan kebutuhan modal bank menggunakan

standardised approach dan memperhitungkan risk mitigation factors dan operational risk, namun

tidak memasukkan komponen market risk. Hasil survey menunjukkan dampak penurunan tingkat

kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio) yang cukup signifikan dibandingkan dengan Accord 88.

Seluruh bank mengalami penurunan CAR yang bervariasi mulai dari 2,45% - 22,13%.

Credit Risk

Penurunan CAR yang dikaitkan dengan credit Risk tercatat cukup signifikan, yaitu berkisar 2%-18%.

Penurunan CAR yang signifikan tersebut disebabkan oleh beberapa hal diantaranya portofolio aset
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bank yang didominasi oleh sovereign claims (Obligasi Rekap dan SBI) yang dikenakan bobot risiko

20% (national discretion). Dalam survey ini sovereign claims diberi bobot risiko sebesar 20% (berbeda

dengan Accord 88 yang menetapkan bobot risiko sebesar 0%). Oleh karena mayoritas penanaman

dana participating bank dalam bentuk SBI dan obligasi rekapitalisasi maka pengenaan bobot risiko

20% terhadap sovereign claims berdampak langsung pada penurunan CAR.

Penempatan kepada bank yang tidak memiliki rating yang dikenakan bobot risiko 50% (national

discretion) - kecuali penempatan dengan jangka waktu < 3 bulan (20%) – juga memberikan dampak

terhadap penurunan CAR bank. Dalam survey ini perlakuan terhadap tagihan kepada bank

menggunakan option 2 dengan menggunakan national discretion pada penetapan bobot risiko

tertentu. Untuk bank yang tidak memiliki rating maka dikenakan bobot risiko sebesar 50% (jauh

lebih besar dibandingkan bobot risiko pada Accord 88 yang hanya sebesar 20%). Disamping itu,

sebagian besar debitur tidak memiliki rating dari rating agency yang diakui (Moodys, S&P, dan Fitch

IBCA) sehingga dikenakan bobot risiko 125% (national discretion). Jika dalam Accord 88 bobot risiko

untuk debitur komersial (diluar bank dan BUMN) ditetapkan sebesar 100% maka dalam survey QIS 3

bobot risiko tersebut ditambah menjadi sebesar 125% (national discretion) untuk debitur-debitur

yang tidak memiliki rating. Ditambah lagi, seluruh portofolio aset yang telah jatuh tempo lebih dari

90 hari dikenakan bobot risiko 150%.

Dari sisi agunan, mayoritas agunan yang dimiliki bank tidak eligible sehingga bank tidak memperoleh

insentif yang untuk memitigasi risiko. Pada umumnya, agunan yang diterima oleh participating

bank dalam bentuk agunan fisik berupa properti/real estate sehingga tidak eligible untuk

diperhitungkan dalam mitigasi risiko sehingga bank tidak memperoleh insentif yang dapat mengurangi

bobot risiko eksposurnya meskipun memiliki nilai agunan yang tinggi.

Disamping beberapa hal yang merugikan permodalan bank, New Accord juga memberikan insentif

dalam bentuk perlakuan khusus kepada debitur KPR dan ritel yang hanya dikenakan bobot risiko

masing-masing sebesar 40% dan 75% lebih rendah jika dibandingkan dengan Accord 88 (50% dan

100%). Insentif lainnya adalah bobot risiko 0% yang diberikan untuk garansi yang diterbitkan bank

yang bersifat unconditionally cancellable.

Operational Risk

Pengenaan capital charge tambahan untuk mengantisipasi operational risk dengan menggunakan

basic indicator approach dan standadized approach, yaitu penggunaan faktor α  sebesar 15% maupun
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β sebesar 12%-18% untuk setiap business lines menyebabkan penurunan CAR berkisar antara 0,1%-

6,7%.  Penurunan CAR yang relatif tidak signifikan tersebut dapat dikaitkan dengan beberapa faktor

antara lain penggunaan indikator gross income secara rata-rata 3 tahun terakhir (1999 – 2001)

dalam pendekatan basic indicator approach menghasilkan angka perhitungan capital charge untuk

operational risk yang relatif kecil karena kinerja profitabilitas sebagian besar bank pada tahun

1999 menunjukkan angka net interest margin negatif sebagai implikasi dari negative spread.

Disamping itu, sebagian besar bank tidak dapat mengidentifikasi indikator gross income untuk masing-

masing business lines sesuai standardized approach, sehingga tidak ada dasar dalam penghitungan

capital charge untuk operational risk.

b. Proses Manajemen Risiko

Hasil survey menunjukkan bahwa proses manajemen risiko yang dilakukan oleh participating bank

masih memiliki banyak kelemahan. Beberapa kelemahan tersebut antara lain mencakup proses

identifikasi risiko dimana kelemahan yang menonjol adalah tidak/belum adanya standar acuan

baku untuk sistem pencatatan bank; sistem manajemen informasi yang tidak tertata dengan baik;

serta rentang waktu database yang masih sangat pendek yaitu antara 1 - 3 tahun.

Data yang dikumpulkan bank kebanyakan masih bersifat kualitatif sehingga kurang informatif untuk

digunakan dalam penghitungan capital requirement. Salah satu penyebabnya adalah dukungan

teknologi informasi yang relatif terbatas sehingga menyebabkan manajemen informasi bank

mengalami kesulitan dalam pemeliharaan dan penyediaan data-data kuantitatif. Ditambah lagi

belum adanya komitmen dari masing-masing level organisasi serta belum adanya pedoman standar

baik pedoman internal maupun pedoman dari otoritas pengawas menyebabkan inisiatif pengelolaan

risiko sangat tergantung pada kebijakan manajemen masing-masing bank.

Tantangan Ke Depan Bagi Perbankan

Untuk mengantisipasi penerapan New Accord maka perbankan perlu memperhatikan beberapa

permasalahan yang dihadapi diantaranya bahwa penerapan New Accord mensyaratkan bank untuk

memenuhi beberapa kondisi yang meliputi peningkatan kemampuan analisis dan manajemen risiko,

ketersediaan informasi serta dokumentasi. Sebagai dampaknya, bank harus meningkatkan dan melengkapi

pengetahuan mereka dibidang analisis risiko atau bahkan melakukan perubahan dalam struktur organisasi,

prosedur dan proses pengambilan keputusan. Penerapan analisis dan manajemen risiko yang sehat juga
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mensyaratkan penggunaan data-data internal yang komprehensif dan memadai. Hal ini membutuhkan

manajemen informasi (database) yang tertata dengan baik.

Seluruh praktek mitigasi risiko sangat membutuhkan proses manajemen (administrasi dan

dokumentasi) yang baik terutama jika dikaitkan dengan aspek hukum yang berlaku. Konsekuensinya,

dalam pelaksanaan mitigasi risiko bank harus tetap memegang prinsip kehati-hatian dengan melihat

pada dukungan perangkat hukum yang tersedia. Untuk itu, bank harus memperbaiki sistem administrasi

dan dokumentasi mereka sekaligus melengkapi pengetahuan mengenai aspek hukum khususnya yang

terkait dengan praktek mitigasi risiko yang dilakukan.

Guna mengantisipasi permasalahan potensial yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang maka

industri perbankan perlu memahami struktur aset yang dimiliki serta konsekuensi pemenuhan modal

sehubungan dengan penerapan New Accord tersebut sehingga perbankan lebih berhati-hati dalam

melaksanakan kebijakan pembiayaannya.

Bagi Otoritas Pengawas

Proposal New Accord disusun untuk mengantisipasi perkembangan dan inovasi yang terjadi di sistem

keuangan dengan memberikan berbagai alternatif pendekatan dalam perhitungan modal yang lebih risk

sensitive. Penerapan New Accord akan memberikan implikasi bagi otoritas pengawas dalam bentuk

tuntutan untuk melakukan penyesuaian dalam metode dan cara pemeriksaan yang lebih menekankan

pada profil risiko yang dihadapi bank (Risk based supervision) yang bersifat forward looking tanpa

mengabaikan pemeriksaan yang bersifat kepatuhan terhadap ketentuan (compliance audit). Terkait

dengan itu, maka otoritas pengawas perlu menyadari pentinganya mengetahui dan memahami filosofi

dari seluruh pendekatan yang digunakan dalam menghitung credit risk, market risk, maupun opera-

tional risk. Pemahaman terhadap proses tersebut menuntut adanya kompetensi dan keahlian yang

memadai dari pengawas sehingga kebutuhan terhadap sumberdaya pengawas tidak hanya mencakup sisi

kuantitas tetapi juga sisi kualitas terutama yang terkait dengan disiplin ilmu statistik dan ekonometrik.

Lebih jauh lagi, analisis dan validasi terhadap internal model yang digunakan bank menyebabkan masing-

masing bank bersifat unik dan spesifik. Hal ini menuntut spesialisasi dalam pengawasan masing-masing

bank. Untuk itu, otoritas pengawas juga dituntut untuk mengetahui kegiatan operasional bank secara

menyeluruh yang membutuhkan pengawasan secara dedicated dan specialist.

Kondisi perbankan Indonesia saat ini masih dalam periode pemulihan (recovery) setelah krisis sehingga

mempengaruhi ketersediaan data-data perbankan sebagai bahan untuk melakukan analisis atau proyeksi

guna mendapatkan suatu koefisien dari suatu model statistik atau ekonometrik. Uji validitas data juga



141

New Basel Capital Accord

diperlukan mengingat data-data tersebut diperoleh pada saat kondisi yang tidak normal. Jika data-data

yang diperoleh dari kondisi yang tidak normal tersebut digunakan untuk melakukan analisis atau proyeksi

maka akan menyebabkan bias sehingga model yang dihasilkan tidak akurat.

Konsep penggunaan rating sebagai salah satu indikator dalam penilaian kelayakan kredit (credit-

worthiness) sebagaimana disyaratkan dalam standardised approach merupakan hal yang relatif baru.

Implikasi biaya yang timbul dari penggunaan rating dapat menempatkan bank dan debitur dalam posisi

sulit. Bank berkeinginan agar setiap debitur memiliki rating yang cukup baik sehingga kebutuhan tambahan

modal bank tidak begitu besar. Sebaliknya, persyaratan rating akan menimbulkan biaya tambahan bagi

debitur.

Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut diatas, maka penting bagi otoritas pengawas untuk melakukan

langkah-langkah antisipasi dengan meningkatkan kompetensi dan keahlian dalam melakukan analisis

risiko serta mengembangkan metode pengawasan berbasis risiko (risk based supervision) yang terfokus

pada pengembangan sumberdaya manusia dan teknologi informasi. Hal lain yang cukup penting adalah

peningkatan kemampuan analisa kuantitatif dalam credit risk, market risk maupun operational risk.

Disamping itu, otoritas pengawas juga perlu mendorong perbankan melakukan langkah-langkah

antisipasi terhadap rencana penerapan New Accord melalui serangkaian kebijakan dan regulasi sehingga

bank berinisiatif melakukan perubahan dan perbaikan terhadap infrastruktur internal mereka (mis.

sumberdaya manusia, proses pengambilan keputusan, teknologi informasi, dll.). Serta melibatkan para

pelaku pasar melalui dialog yang kontinu pasar untuk tukar menukar informasi serta menciptakan

kesepahaman mengenai penerapan New Accord serta dampaknya terhadap sistem keuangan secara

umum sekaligus untuk memahami best practise yang selama ini dijadikan acuan oleh para pelaku pasar.
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