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PENGANTAR PENULIS

Krisis finansial yang terjadi akibat pandemi covid-
19 di seluruh penjuru dunia, mengakibatkan 
beberapa negara maju dan berkembang 

mengalami resesi ekonomi, tidak terkecuali Indonesia. 
Krisis ini seperti mesin pacu yang terus mendorong kita 
melakukan kajian lebih mendalam dari para akademisi 
dan praktisi dalam menuntaskan permasalahan ini. 
Krisis ini menjangkiti semua sektor terlebih lagi sektor 
ekonomi yang mendapatkan pukulan telak. Hal ini terasa 
dari sektor ekonomi front liner seperti Lembaga keuangan 
perbankan. 

Dengan fenomena tersebut, jelas perbankan nasional 
tidak terkecuali pebankan Syariah membutuhkan praktisi 
dan akademisi perbankan yang memahami operasional 
bisnis perbankan Syariah yang up to date, serta memiliki 
keterampilan dan pengetahuan yang memadai sehingga 
tugas dan tanggung jawab masing-masing lini dapat 
dipetakkan dengan jelas. Pemataan ini peting dilakukan 
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untuk menekan timbulnya risiko kedepan, menjaga serta 
meningkatkan Kinerja perbankan Syariah di Indonesia.

Berbagai langkah dibangun untuk menjaga serta 
meningkatkan Kinerja perbanakan Syariah di Indonesia 
sebagai front liner pada sektor ekonomi. Salah satu langkah 
yang dibangun adalah dengan menyusun buku referensi.  
Buku referensi yang disusun mengkaji tentang Kinerja 
perbankan Syariah dengan melihat pada sisi kesehatan 
perbankan syaraih. Kesehatan ini dapat dianalisis melalui 
metode yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK) yaitu melalui analisis Risk Profile, Good Corporate 
Governance, Earning dan Capita (RGEC) serta beberapa 
analisis tambahan seperti Balance Scorecard, Enterprise 
Risk Manajemen dan Intellectual Capital.

Kesadaran intelektual penulis dalam menyusun 
buku referensi ini meyakini apapun karya akademik 
yang dipublikasikan memiliki nilai, baik kelebihan 
maupun kekurangan. Sebagai karya akademik, buku 
in mengikuti aturan, metode serta alat analisis tentang 
kesehatan perbankan Syariah yang dikeluarkan oleh OJK. 
Sebagaimana dirumuskan secara global dalam dialektika 
Hegel, bahwa kebenaran ilmu pengetahuan hanya 
mampu bertahan jika belum ada kebenaran lain yang 
membantah eksistensi kebenaran itu. Secara alamiah, 
kebenaran ilmu pengetahuan itu terus berdialog dan secara 
perlahan mencari bentuk dan titik temu yang relevan 
untuk dijadikan acuan praktis kehidupan. Dengan segala 
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kekurangan buku ini dipublikasikan dan siap menerima 
kritikan dan saran dari pembaca yang terhormat.

Mataram,   Desember 2020

Moh. Baihaqi
Lalu Ahmad Ramadani
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PENGANTAR DEKAN FEBI 
UIN MATARAM

Puji syukur kami panjatkan kepada 
tuhan yang maha kuasa karena dengan 
pertolongannya buku ini dapat terbit dan 

sampai kepada tangan pembaca.

Saya ucapkan jazakallahhukhairon kepada civitas 
akademika FEBI UIN Mataram, khususnya dosen 
yang beberapa tahun terakhir telah menunjukkan 
peningkatan posistif  dalam penulisan karya tulis ilmiah. 
Nampaknya dosen FEBI UIN Mataram mencoba untuk 
menulis sejarah dengan tinta emas nama mereka agar 
dapat terus dikenang melalui karya-karya intelektual.

Buku Kinerja perbankan Syariah ini menjadi buku 
referensi yang digunakan dalam kegiatan perkuliahan 
maupun pembelajaran mandiri. Penyusunan buku ini 
dilakukan oleh tim penulis yang berasal dari background 
keilmuan Keuangan dan Perbankan Syariah. Selain 
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digunakan sebagai materi perkuliahan dan pembelajaran 
mandiri, buku ini kami harapkan juga dapat mendukung 
program peningkatan kompetensi dosen dalam bidang 
keuangan dan perbankan Syariah.

Sebagai akhir kata, buku ini dapat terwujud karena 
dukungan dari banyak pihak. Oleh karenanya, apresiasi 
dan penghargaan yang tinggi patut diberikan kepada 
tim penyusun. Semoga upaya kita Bersama ini dapat 
memberikan kontribusi yang signifikan bagi penguatan 
kompetensi dosen dalam mengajar dan kejayaan industri 
perbankan Syariah saat ini maupun masa-masa yang 
akan dating.

Mataram,   Desember 2020

Dr. H. Ahmad Amir Aziz, M.Ag.
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Bab I
KONSEP KINERJA PERBANKAN SYARIAH

A. KONSEP KINERJA 

K inerja adalah tingkat pencapaian hasil 
atas pe laksanaan tugas tertentu. Kinerja 
perusahaan adalah tingkat pencapaian 

hasil dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan. 
Manajemen Kinerja adalah keseluruhan kegiatan yang 
dialakukan untuk meningkatkan Kinerja perusahaan 
atau organisasi, termasuk Kinerja masing-masing individu 
dan kelompok kerja di perusahaan tersebut (Payaman, 
2005: 1).

Untuk memutuskan suatu perbankan memilikj 
kualitas kinerja yang baik, maka terdapat dua indikator 
penilaian yang dapat dijadikan parameter dalam me-
lihat implementasi prinsip manajemen yang baik. Dua 
indikator penilaian tersebut dapat dilihat dari sisi kinerja 
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keuangan (financial performance) dan kinerja non-
keuangan (non-financial performance). Kinerja keuangan 
melihat pada laporan keuangan yang dimiliki perbankan, 
yaitu tercermin dari informasi pada balance sheet (neraca), 
income statement (laporan laba rugi) dan cash flow statement 
(laporan arus kas) serta hal-hal lainnya sebagai penguat 
dan pendukung penilaian financial performance. Kinerja 
keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk 
melihat sejauh mana perbankan telah melaksanakan 
aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan 
benar serta menyusun suatu laporan keuangan yang 
memenuhi standar dan ketentuan dalam SAK (Standar 
Akuntansi Keuangan) atau GAAP (General Acepted 
Accounting Principie) dan lain sebagainya. Sedangkan non-
keuangan berkaitan dengan pelaksanaan prinsip tata 
kelola yang baik.

B. LAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA PER
BANKAN
Laporan keuangan merupakan gambaran kondisi 

suatu perbankan, dimana akan menjadi sumber infor-
masi tentang kineria perbankan. Laporan keuangan 
merupakan informasi yang diharapkan mampu mem-
berikan bantuan kepada nasabah untuk membuat 
keputusan finansial serta sebagai tool penting untuk 
memperoleh informasi sehubungan dengan posisi 
keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh 
perbankan yang bersangkutan. Laporan keuangan ini 
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merupakan laporan pertanggungjawaban manajemen 
sumber daya yang ada di perbankan.

1. Laporan Keuangan dan Pengaruhnya bagi Kinerja 
Perbankan

 Laporan keuangan yang dipublikasikan me rupakan 
sumber informasi penting dalam mem pengaruhi 
suatu keputusan nasabah. Analisis terhadap laporan 
keuangan merupakan informasi akuntansi yang 
dianggap penting dilakukan untuk memahami 
informasi yang terkandung dalam laporan 
keuangan tersebut.

 Pada setiap bagian perbankan memegang peranan 
penting dalam menentukan kinerja keuangan dan 
arah perencanaan perusahaan. Sehingga pihak-
pihak yang membutuhkan akan dapat memperoleh 
laporan keuangan tersebut dan membantunya 
dalam proses pengambilan ke putusan sesuai 
yang diharapkan. Dalam analisis informasi 
keuangan, setiap aktivitas bisnis per bankan harus 
dianalisis secara mendalam baik oleh manajemen 
maupun stakeholder dengan perusahaan yang 
bersangkutan.

2. Pengaruh laporan keuangan bagi nasabah dalam 
menilai kinerja keuangan perbankan syariah.

 Laporan keuangan merupakan informasi ke uangan 
yang menggambarkan kinerja perbankan. Adapun 
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informasi keuangan bersumber dari 2 (dua) bagian, 
yaitu: 

a. Management accounting information (informasi 
akuntansi manajemen).

 Informasi akuntansi manajemen kebanyakan 
dipergunakan untuk mendukung dan memberi 
informasi bagi pihak manajemen sebagai salah 
satu sumber pengambilan keputusan akuntansi 
manajemen dan dapat dilihat dari dua sudut 
pandang, yaitu akuntansi manajemen sebagai salah 
satu tipe akuntansi dan akuntansi manajemen 
sebagai salah satu tipe informasi.

b. Financial accounting information (informasi 
akuntansi keuangan).

 Informasi akuntansi keuangan menurut Standar 
Akuntansi Keuangan (SAK) merupakan laporan 
yang terdiri atas: laporan posisi keuangan atau 
neraca, informasi kinerja perusahaan atau laporan 
laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, 
catatan dan laporan lain serta materi penjelasan 
yang merupakan bagian integral dari laporan 
keuangan.

Bagian yang paling dianalisis oleh para nasabah 
dalam rangka mengetahui kondisi suatu perusahaan, 
sehat atau tidak adalah informasi yang diperoleh dari 
laporan keuangan yang menggambarkan tentang 
kondisi keuangan perbankan seperti diperolehnya 



Manajemen K iner ja  Bank Syar iah .  .  . .     •     5

informasi tentang tidak likuidnya keuangan perbankan 
tersebut, maka ini menunjukkan bahwa perusahaan 
sudah menunjukkan kecenderungan tidak sehat.

Fokus utama dalarn pelaporan keuangan adalah 
informasi mengenai kinerja perusahaan yang tersedia 
dengan mengukur laba (earning) dan komponennya in-
vestor, kreditor, dan pengguna pelaporan keuangan lain-
nya yang ingin menilai prospek net cash flow perusahaan, 
ini meniadi bagian yang penting untuk didiskusikan. 
Laporan keuangan yang hanya menunjukkan penerimaan 
dan pembayaran kas pada periode yang pendek tidak 
cukup mampu untuk menunjukkan kesuksesan kinerja 
suatu perusahaan.

C. RASIO KEUANGAN DAN KINERJA KEUANGAN
Rasio dapat dipahami sebagai hasil yang diperoleh 

antara satu jumlah dengan jumlah yang lainnya. Rasio 
sendiri merupakan hubungan antara satu jumlah 
dengan jumlah lainnya, atau secara sederhana rasio 
disebut sebagai perbandingan jumlah, dari satu jumlah 
dengan jumlah lainnya itulah dilihat perbandingannya 
dengan harapan nantinya akan ditemukan jawaban yang 
selanjutnya itu dijadikan bahan kajian untuk dianalisis 
dan diputuskan. Penggunaan kata rasio ini sangat 
fleksibel penempatannya dan sangat dipengaruhi oleh 
apa dan dimana rasio itu dipergunakan yaitu disesuaikan 
dengan wilayah keilmuannya.
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Rasio keuangan (financial ratio) ini sangat penting 
gunanya untuk melakukan analisa terhadap kondisi 
keuangan perusahaan bagi investor jangka pendek dan 
menengah pada umumnya lebih banyak tertarik kepada 
kondisi keuangan jangka pendek dan kemampuan 
perusahaan untuk membayar dividen yang memadai. 
Informasi tersebut dapat diketahui dengan cara yang 
lebih sederhana yaitu dengan menghitung rasio-rasio 
keuangan yang sesuai dengan keinginan.

Secara jangka panjang rasio keuangan juga dipakai 
dan dijadikan sebagai acuan dalam menganalisis kondisi 
kinerja suatu perusahaan, misalnya kondisi kinerja 
perusahaan selama 12 (dua belas) tahun untuk kemudian 
diprediksi selama 10-12 tahun ke depan, namun analisa 
seperti itu jarang dilakukan. Alasannya belum tentu 
kondisi stabilitas selama 10-12 tahun ke depan sama 
seperti 12 tahun yang lalu. Dalam penilaian suatu 
kondisi keuangan perusahaan dipengaruhi oleh faktor-
faktor yang turut menyebabkan perubahan pada kondisi 
keuangan seperti kondisi mikro dan makro ekonomi 
baik yang terjadi di tingkat domestik dan internasional. 
Kondisi ekonomi global mampu memberi pengaruh 
pada kondisi rnakro ekonomi di suatu negara dan lebih 
jauh bisa memberi pengaruh pada berbagai keputusan 
di bidang industri hingga akhirnya memberi pengaruh 
pada berbagai kebijakan perusahaan sendiri. Sehingga 
analisa dengan menempatkan berbagai data-data 
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pendukung lain akan mampu memberi bantuan dalam 
pembentukan pengambilan keputusan.

Analisis rasio keuangan sendiri dimulai dengan 
laporan keuangan dasar yaitu dari neraca (balance sheet), 
perhitungan rugi laba (income statement) dan laporan arus 
kas (cash flow statement). Perhitungan rasio keuangan 
akan menjadi lebih jelas jika dihubungkan antara 
lain dengan menggunakan pola historis perusahaan 
tersebut, yang dilihat perhitungan pada sejumlah tahun 
guna menentukan apakah perusahaan membaik atau 
memburuk atau melalukan perbandingan dengan 
perusahaan lain dalam industri yang sama.

Analisis rasio keuangan merupakan instrumen 
analisis prestasi perusahaan yang menjelaskan berbagai 
hubungan dan indikator keuangan, yang ditunjuk untuk 
menunjukkan perubahan dalam kondisi keuangan 
atau prestasi operasi di masa lalu dan membantu 
menggambarkan tren pola perubahan tersebut, untuk 
kemudian menunjukkan risiko dan peluang yang 
melekat pada perusahaan yang bersangkutan.

Rasio keuangan dan kinerja perusahaan memiliki 
hubungan yang erat khususnya perusahaan yang 
bergerak di bidang keuangan seperti perbankan 
Syariah. Menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 
tentang Perbankan Syariah, bahwa perbankan syariah 
merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang 
bank syariaah dan unit usaha Syariah, menyangkup 
kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses 
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dalam melaksanakan kebiatan usahanya (Hasan, 2009: 
4). Rasio keuangan ada banyak jumlahnya dan setiap 
rasio mempunyai kegunaannya masing-masing. Bagi 
nasabah, ia akan melihat rasio dengan penggunaan 
yang paling sesuai dengan analisis yang akan ia lakukan. 
Jika rasio tersebut tidak merepresentasikan tujuan 
dari analisis yang akan nasabah lakukan maka rasio 
tersebut tidak akan dipergunakan, karena dalam konsep 
keuangan dikenal dengan namanya fleksibelitas, artinya 
rumus atau berbagai bentuk formula yang dipergunakan 
haruslah disesuaikan dengan kasus yang diteliti.

Karena kita tidak bisa menganalisasikan seluruh 
rumus yang ada adalah cocok pada semua kasus yang 
diteliti. Atau dalam istilah pakar keuangan bahwa pasar 
adalah laboratorium yang paling bagus untuk menguji 
segala kemampuan dan analisa yang dimiliki, maka 
segala kepemilikan formula dan berbagai pemikiran 
yang kita miliki akan terbukti pada saat kita menguji 
di pasar, seperti profit atau rugikah yang akan terjad 
nantinya.

D. RISK PROFILE, GOOD CORPORATE GOVER
NANCE, EARNING DAN CAPITAL (RGEC)
Kesehatan Bank berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan Nomor. 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian 
Tingkat Kesehatan Bank Syariah dan Uni Usaha Syariah, 
bahwa bank syariah wajib memelihara dan melakukan 
self-assessment terhadap kesehatannya yang dilakukan 
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berdasarkan risiko termasuk risiko terkait penerapan 
prinsip syariah dan kinerja Bank atau disebut dengan 
Risk-based Bank Rating dan aspek lainnya yang termuat 
dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 10/
SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan 
Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Penilaian 
tingkat kesehatan bank merupakan penilaian kualitatif  
atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi 
bank syariah dan menjadi ukuran kinerja suatu bank 
syariah. Alat analisis yang biasa digunakan dalam melihat 
kinerja perbankan syariah yaitu dengan melihat tingkat 
kesehatan bank syariah. Kesehatan bank Syariah ini dapat 
dianalisis dengan menggunakan metode RGEC (Risk 
profile, Good Corporate Governance, Earnings dan Capital) 
yaitu rasio keuangan dan non-keuangan perbankan 
syariah (Saifullah, dkk. 2020: 2). Penilaian terhadap 
faktor-faktor tersebut dilakukan melalui penilaian 
kuantitatif  dan kualitatif  setelah mempertimbangkan 
unsur judgement yang didasarkan atas meterialitas dan 
signifikansi dari faktor-faktor penilaian serta pengaruh 
dari faktor lainnya seperti kondisi industri perbankan 
syariah dan perekonomian nasional. Pada prinsipnya, 
pengelolaan bank, kelangsungan usaha bank, tingkat 
kesehatan serta kinerja bank merupakan tanggung 
jawab sepenuhnya dari manajemen bank. Oleh karena 
itu, bank wajib memelihara dan memperbaiki kinerja 
perbankan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian 
dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan 
usahanya termasuk melakukan self-Assessment secara 
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berkala terhadap tingkat kesehatannya dan mengambil 
langkah-langkah konstruktif  untuk meningkatkan 
kinerja perbankan syariah. 

Di lain pihak, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
mengevaluasi, menilai Tingkat Kesehatan Bank dan 
melakukan tindakan pengawasan yang diperlukan 
dalam rangka menjaga stabilitas sistem perbankan dan 
keuangan. Penggolongan tingkat kesehatan bank dibagi 
dalam empat kategori yaitu: sehat, cukup sehat, kurang 
sehat dan tidak sehat. Metode RGEC merupakan 
pengembangan dari metode terdahulu yaitu CAMELS. 
Dalam metode RGEC terdapat risiko inheren dan 
penerapan kualitas manajemen risiko dalam operasional 
bank yang dilakukan terhadap 10 (sepuluh) jenis risiko 
yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko 
Operasional, Risiko Hukum, Risiko Stratejik, Risiko 
Kepatuhan, Risiko Reputasi, Risiko Imbal Hasil dan 
Risiko Investasi (dua risiko terakhir khusus perbankan 
Syariah).



Manajemen K iner ja  Bank Syar iah .  .  . .     •     11

Bab 2
RISK PROFILE

S etiap bisnis bank mengandung risiko. Risiko 
ter sebut tidak hanya terjadi pada produk yang 
bersifat komplek, tetapi juga pada produk 

yang bersifat sederhana. Untuk dapat menerapkan 
proses manajemen risiko, pertama, bank harus dapat 
mengidentifikasi risiko dan memahami seluruh risiko 
yang sudah ada (inherent risks), termasuk risiko yang 
bersumber dari cabang-cabang maupun perusahaan 
anak. Identifikasi risiko dilakukan dengan tujuan 
memitigasi dan memetakkan risiko yang timbul dari 
akatifivitas bank dan berpotensi merugikan bank (Rivai, 
2007: 798). Penilain risiko ini mengacu pada profil risiko 
yang terdapat pada aktivitas bank.

Penilaian profil risiko (risk profile) merupakan 
penilaian terhadap risiko inheren atau risiko yang 
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timbul dari aktivitas bisnis bank dan kualitas penerapan 
manajemen risiko dalam aktivitas operasional bank yang 
berkaitan dengan pembiayaan (Suwiknyo, 2016: 15). 
Profil risiko merupakan gambaran keseluruhan risiko 
yang melekat pada operasional bank, yang berpotensi 
mempengaruhi posisi finansial dan Kinerja bank secara 
keseluruhan. Bank perlu menyusun laporan risk profile 
untuk kepentingan report kepada Bank Indonesia (BI) 
dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penyusunan juga 
diperlukan sebagai bahan supervise pengendalian risiko 
bank secara efektif. 

Sesuai peraturan Bank Indonesia, laporan profil 
risiko digabungkan dengan laporan tingkat kesehatan 
bank, di mana profil risiko menjadi salah satu komponen 
penilaian kesehatan bank. Laporan profil risiko memuat 
laporan tentang tingkat dan tren seluruh eksposur risiko 
yang relevan dan sesuai dengan kompleksitas usaha 
bank, termasuk profil risiko dari perusahaan anak. 

A. RISIKO KREDIT/PEMBIAYAAN
Risiko Pembiayaan adalah risiko yang timbul akibat 

kegagalan (wanprestasi) nasabah dalam memenuhi 
kewajibannya kepada bank berdasarkan perjanjian yang 
telah disepakati. Pembiayaan sendiri merupakan produk 
yang didasarkan kepada “trust” (kepercayaan) (Rivai, 
2008: 3). Risiko Pembiayaan umumnya terdapat pada 
Landing usaha/bisnis bank atau lazim disebut risiko 
inheren, yaitu dipengaruhi oleh kinerja pihak lawan 
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(counterparty), penerbit (issuer) atau debitur (borrower) 
(Ikatan Bangkir Indonesia, Kesehatan Bank Berbasis 
Risiko, 2016: 23). Risiko pembiayaan dapat bersumber 
dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti aktifitas 
pembiayaan, aktivitas treasury dan aktivitas investasi 
maupun pembiayaan perdagangan (trade finance) (Ikatan 
Bangkir Indonesia, Manajemen Risiko, 2015: 74). 
Risiko Pembiayaan dapat meningkat antara lain karena 
pembiayaan pada debitur terkonsentrasi pada sektor 
industri, group industri, wilayah geografis, produk, jenis 
pembayaran atau lapangan usaha tertentu yang biasanya 
disebut risiko konsentrasi pembiayaan.

Risiko inheren pembiayaan akan semakin tinggi 
apabila pertumbuhan pembiayaan bank dinilai tinggi, 
misalnya pertumbuhan pembiayaan di atas pertumbuhan 
rata-rata industri. Faktor lain yang dapat menimbulkan 
risiko inheren pembiayaan adalah pengembangan 
pemasaran pembiayaan pada daerah baru, memasarkan 
produk baru atau memasarkan produk lama dengan 
fitur baru di bidang pembiayaan, pengembangan produk 
atau segmen produk baru seperti pembiayaan mikro 
dan sebagainya. Dalam risiko pembiayaan, unsur yang 
dinilai mengacu yaitu:

Kinerja • counterparty, issuer atau borrower

Konsistensi penyediaan dana pada debitur, wilayah • 
geografis, produk dan jenis pembiayaan pada 
lapangan usaha tertentu.



14     •     Moh. Baihaqi, Lalu Ahmad Ramadani

Terdapat parameter/indikator lain yang digunakan 
dalam menilai risiko pembiayaan yaitu:

Komposisi portofolio • asset dan tingkat konsentrasi 
pembiayaan.

 Risiko inheren semakin tinggi apabila portofolio 
pembiayaan bank terkonsetrasi pada sektor 
industri, segmen pasar maupun konsumen, jenis 
agunan atau daerah pemasaran tertentu.

Kualitas pembiayaan dan kecukupan pencadangan.• 

 Secara intuitif, tingkat pembiayaan ber masalah 
yang tinggi, dapat memberikan indikasi bahwa 
risiko inheren bank tinggi, yang seringkali 
menyebabkan kecukupan pencadangan pembiayaan 
bermasalah dan tidak memadai.

Strategi pertumbuhan pembiayaan.• 

 Risiko inheren akan semakin tinggi apabila bank 
menerapkan strategi agresif  seperti per tumbuhan 
yang tinggi, pemasaran pada debitur dengan hasil 
produk diekspor ke daerah yang sedang mengalami 
resesi, pertumbuhan pembiayaan pada sektor 
industri risiko tinggi dsb.

Faktor eksternal.• 

 Faktor eksternal dapat memberikan indikasi 
tingkat risiko inheren. Pertumbuhan ekonomi 
yang tinggi, akan meningkatkan permintaan 
fasilitas pembiayaan dan menurunkan tingkat 
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risiko inheren pembiayaan. Sebaliknya, kondisi per-
tumbuhan ekonomi yang buruk di suatu wilayah 
akan meningkatkan risiko inheren pembiayaan 
apabila bank mengeluarkan pembiayaan pada 
debitur yang memasarkan produknya pada daerah 
tersebut.

Kriteria, landasan dan indikator yang digunakan 
dapat diuraikan sebagai berikut:

Kriteria Landasan pemikiran Indikator

Posisi fortofolio 
asset

Kategori utama asset 
bank pembiayaan dan 
surat berharga

Posisi setiap jenis •	
asset terhadap 
total asset.
Proporsi •	
pembiayaan per 
kualitas terhadap 
total pembiayaan

Tingkat 
konsentrasi

Jenis pembiayaan •	
berdasarkan sektor 
industri
Konsentrasi surat •	
berharga
Materialitas penyedia •	
dana pada debitur inti 
dan pihak terkait

Konsentrasi •	
debitur inti, 
pihak terkait dan 
industri terhadap 
total pembiayaan 
dan modal
Konsentrasi •	
produk (sumber 
data dari bank)

Strategi •	
penyediaan 
dana

Sumber •	
timbulnya 
penyediaan 
dana

Komposisi dan 
konsentrasi berdsarkan 
pada strategi yang sudah 
ditetapkan bank.

Apakah target •	
pasar dikaitkan 
dengan core 
business bank, 
atau product line
Bagaiman dampak •	
pada risiko 
inheren
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Kualitas •	
penyediaan 
dana

Kecukupan •	
cadangan

Mencerminkan risiko •	
inheren yang tinggi, 
manajemen risiko yang 
lemah.
Tanda bahwa kerugian •	
yang akan dating 
meningkat jika terjadi 
perubahan siklus bisnis

Asset berkualitas •	
rendah dan asset 
bermasalah 
terhadap total 
asset dan modal
Pilih rasio •	
yang paling 
sesuai dengan 
karakteristik bank.

Faktor eksternal

Kondisi makro 
ekonomi, suku bunga 
dan nilai tukar yang 
mempengaruhi ririko 
inheren

Informasi hasil 
stress testing 
portofolio 
pembiayaan.

Sumber: berbagai sumber

Selain indikator di atas, bank juga perlu melihat 
indikator peringatan lain terkait peningkatan profil 
risiko pembiayaan yaitu:

Perkembangan kualitas aktiva produktif  melalui • 
beberapa laporan yaitu: 

- Laporan rating pembiayaan.

- Laporan BMPK (Batas Maksimum Pemberian 
Kredit/Pembiayaan).

- Laporan kualitas portofolio dan konsentrasi 
pembiayaan.

- Laporan exception.

- Laporan restrukturisasi Pembiayaan.
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Indikator utama peringatan dini (• watch list) sebagai 
berikut:

- Pertumbuhan pembiayaan.

- Perkembangan pembiayaan bermasalah.

- Kecukupan Cadangan Kerugian Penurunan 
Nilai (CKPN).

- Kualitas proses kaji ulang.

- Kualitas portofolio pembiayaan (loan review).

- Perkembangan komitmen pembiayaan.

- Posisi Efek Beragun Asset (EBA).

- Kualitas audit dan kontrol internal.

- Management Information System (MIS).

1. Lending limits dan BMPK
Salah satu penyebab gagalnya bank dalam 

operasional usaha adalah penyaluran pembiayaan yang 
tidak didukung oleh kapabilitas bank dalam mengelola 
konsentrasi pembiayaan secara efektif. Sebagai upaya 
kontrol untuk mengurangi potensi kegagalan ini, maka 
bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, antara lain 
dengan melakukan diversifikasi portofolio pembiayaan, 
terutama melalui pembatasan penyediaan dana kepada 
stakeholder atau pihak terkait maupun kepada pihak 
bukan terkait, sebesar batas maksimum pemberian 
pembiayaan.
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Peraturan mengenai Batas Maksimum Pemberian 
Kredit/Pembiayaan (BMPK), diatur dalam PBI No.7/3/
PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005, yang diubah dengan 
PBI nomor 8/13/2006 tanggal 5 Oktober 2006 dan SEBI 
nomor, 7/14/DPNP tanggal 18 April 2005. Tujuan 
BMPK adalah agar portofolio bank tidak terfokus pada 
satu nasabah atau group nasabah, serta membatasi 
pinjaman pada pihak terkait.

Pihak terkait adalah pihak yang menjadi pengendali 
bank atau pihak di mana bank menjadi pengendali. Bank 
menjadi pengendali apabila bank secara langsung atau 
tidak langsung memiliki 10% atau lebih saham sehingga 
memiliki hak opsi pada bank, memiliki kewenangan 
dan atau menyetujui kebijakan bank, mengangkat dan 
atau memberhentikan anggota komisaris dan direktur 
bank, memiliki controlling influence dalam hal kebijakan 
operasional atau kebijakan keuangan bank, memiliki 
hak pengendalian terhadap 10% atau lebih saham bank.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia, seluruh 
portofolio pembiayaan atau penyediaan pembiayaan 
ditetapkan batas maksimal kepada:

a. Pihak terkait, 10% dari modal nasabah.

b. Satu debitur bukan pihak terkait, 20% dari modal 
bank.

c. Satu group debitur bukan pihak terkait, maksimal 
total eksposur adalah 25% dari modal bank.
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Penyediaan dana dalam bentuk pembiayaan, 
pembelian dan penempatan securities yang dibeli dengan 
janji dijual kembali, tagihan akseptasi, credit derivative, 
transaksi rekening administratif, tagihan derivative, 
potensial future credit exposure, penyertaan modal, 
penyertaan modal sementara dan bentuk penyediaan 
dana lainnya. Untuk penyediaan dana tertentu, bank 
diberikan pengecualian dalam penerapan BMPK, antara 
lain penyediaan dana kepada Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) dengan bidang usaha yang memengaruhi hajat 
hidup orang banyak, seperti:

a. Pembangunan infrastruktur.

b. Penyediaan dana yang dijamin oleh prime bank 
dan lembaga pembangunan multilateral.

c. Penyediaan dana kepada nasabah dengan pola 
kemitraaan inti-plasma. 

Di samping itu, sejalan dengan upaya konsolidasi 
perbankan, penyertaan modal kepada bank lain dapat 
tidak diperhitungkan dalam BMPK.

2. Sistem Informasi Manajemen
Keputusan usaha bank, sering bertumpu pada 

sistem informasi yang baik sebagai sarana dalam 
melakukan kontrol secara efektif. Sebagai contoh, 
bank sering dihadapkan pada pilihan, apakah akan 
membatalkan peluncuran suatu produk baru atau 
meningkatkan kapasitas sistem informasi agar dapat 
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mendukung peluncuran produk baru tersebut. Sistem 
informasi termasuk software, telekomunikasi, pusat 
pemrosesan data, serta jaringan komputer dan internet. 
Sistem informasi bank memiliki dua fungsi yaitu: 
Melakukan proses transaksi dan membuat laporan pada 
manajemen mengenai pengendalian risiko bank. Apabila 
manajemen mengandalkan sistem informasi yang tidak 
efektif, tidak akurat atau tidak lengkap. Maka, bank akan 
menghadapi lebih tinggi risiko kerugian akibat risiko 
operasional pada semua aspek bank.

Tidak semua proses transaksi dilakukan dalam 
bank itu sendiri. Saat ini pekerjaan proses transaksi dapat 
dilakukan oleh pihak lain di luar bank. Apabila bank 
mengandalkan vendor untuk melakukan proses transaksi, 
Direksi harus memastikan bahwa standar jasa pelayanan 
vendor sama atau lebih baik dari jasa yang berlaku di 
bank itu sendiri. Berikut adalah komponen Management 
Information System (MlS) yang dapat membantu me-
mastikan bank dalam membuat keputusan secara cepat 
dan berdasarkan informasi lengkap yaitu: Tepat waktu 
(Sistem harus dengan cepat membuat laporan, dengan 
singkat dapat mengumpulkan dan melakukan proses edit 
atas data, membuat ikhtisar laporan dan memperbaiki 
kesalahan), Akurasi (Sistem yang bersifat otomatis dengan 
kontrol internal.yang dilakukan secara manual harus 
tersedia pada setiap aktivitas pemrosesan sistem infor-
masi. lnformasi perlu terlebih dahulu melalui proses 
edit dan kontrol internal), Keamanan dan integritas data 
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(Sistem harus dapat mencegah pengubahan data secara 
tidak sah dan mencegah akses pending dalam sistem), 
Konsistensi (Proses pengumpulan data dan pelaporan 
informasi harus dilakukan secara konsisten. Perubahan 
atas prosedur di atas akan menyebabkan distorsi 
pada analisis tren dan laporan yang tidak akurat pada 
manajemen), Lengkap (Manajemen bank memerlukan 
laporan lengkap dalam bentuk ikhtisar. Laporan harus 
dirancang sedemikian rupa agar tidak memasukkan 
informasi yang tidak penting dan guna menghindarkan 
overload information sehingga informasi yang penting 
menjadi kurang terlihat) dan Relevan (MIS memberikan 
informasi yang relevan untuk manajemen bank dan 
manajemen unit operasional bank).

Peringatan Dini Management Information System 
(MIS):

a. MIS tidak dapat melindungi informasi rahasia 
mengenai nasabah kepada pihak lain.

b. MIS tidak dapat memberikan dukungan usaha 
(produk lama maupun produk dan jasa baru 
bank).

c. Masalah terkait upaya integrasi berbagai sistem 
yang menyebabkan data menjadi tidak konsisten.

d. Masalah pada pelaporan terkait dengan pengelolaan 
vendor atau pengendalian outsourcing. 

e. Kerugian akibat meningkatnya praktik fraud.



22     •     Moh. Baihaqi, Lalu Ahmad Ramadani

f. Suatu MIS yang tidak dapat secara langsung 
dijelaskan oleh manajemen. Manajemen tidak 
dapat menjelaskan sistem arsitektur dari MIS dan 
daftar provider dari MIS.

g. Laporan MIS yang tidak tepat waktu, tidak lengkap 
dan tidak akurat

h. Laporan MIS yang tidak relevan atau terlalu 
detail untuk digunakan sebagai alat pengambil 
keputusan.

i. Laporan MIS mengandung informasi yang tidak 
konsisten.

j. Kurang dilakukan proses audit terhadap sistem 
MIS atau temuan audit yang tidak dilakukan tindak 
lanjut.

3. Komposisi Portofolio Aset dan Tingkat Konsentrasi
Manajemen bank dapat dinilai mampu secara 

efektif  mengelola portofolio pembiayaan dan mampu 
mengendalikan profil risiko pada portofolio pembiayaan 
apabila bank dinilai memahami komposisi portfolio 
dan risiko inheren yang terkandung dalam portofolio, 
kondisi industri dan konsentrasi pembiayaan minimal 
dilihat secara sektor industri dan geografis, rata-rata 
rating debitur dan karakteristik pembiayaan lainnya. 
Manajemen bank juga harus memastikan ketersediaan 
sumber daya yang cukup pada sisi kuantitas dan kualitas 
untuk mengelola aktivitas pembiayaan dan memastikan 
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bahwa bank mampu mengelola risiko yang diputuskan 
diambil oleh bank.

Bank harus melakukan monitoring secara berkala 
terhadap kualitas portofolio dan menilai kecukupan 
CKPN dengan mempelajari berbgai laporan pembiayaan. 
Manajemen bank harus senantiasa dipastikan menerima 
informasi mengenai keputusan bank untuk pemberian 
pembiayaan baru dan perpanjangan yang melibatkan 
eksposur besar terhadap debitur tunggal atau grup, 
perkembangan pembiayaan bermasalah, kepemilikan 
pada real estat, kecenderungan dari kualitas rating 
pembiayaan, hapus buku dan recoveries, komposisi 
pembiayaan pada portofolio, konsentrasi pembiayaan 
serta kondisi agunan. Laporan konsentrasi pembiayaan 
berfokus pada penyediaan informasi mengenai kon-
sentrasi pembiayaan atas dasar jenis pembiayaan, 
wilayah geografi, sektor ekonomi, kelompok debitur 
grup dan sebaganya. Laporan konsentrasi pembiayaan 
diperlukan untuk menilai apakah portofolio bank sudah 
terdiversifikasi dengan baik sehingga menjadi lebih 
tahan dalam menghadapi perubahan faktor pasar secara 
mendadak.

Parameter konsentrasi pada portofolio pembiayaan 
dapat diukur dengan pendekatan kuantitatif  maupun 
pendekatan kualitatif. Salah satu pendekatan kualitatif  
yang sesuai Peraturan dan Surat Edaran Bank Indonesia 
adalah pendekatan yang melalui berbagai rasio keuangan, 
di mana rasio yang tinggi menunjukkan risiko inheren 
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yang tinggi. Pengukuran risiko inheren untuk metode 
kuantitatif  memperhatikan empat hal sebagai berikut:

a. Nilai absolut dari rasio tersebut.

b. Tren dari nilai rasio dari waktu ke waktu.

c. Kualitas angka pada pembilang dan/atau penyebut.

d. Perbandingan dengan perusahaan lain dalam 
industri yang sama.

4. Pengukuran Risiko lnheren Pembiayaan. 
Parameter profil risiko minimum harus dipertim-

bangkan sesuai SEOJK 10/SEOJK.03/2014 sebagai berkut:

a. Komposisi Portofolio Aset dan Tingkat Kon sentrasi

Pembiayaan • per Sektor Ekonomi
 Total Pembiayaan

 Pembiayaan per Sektor Ekonomi adalah 
pembiayaan kepada Bank dan pihak ketiga 
bukan bank per kategori sektor ekonomi 
sebagaimana diatur dalam ketentuan yang 
berlaku mengenai Laporan Stabilitas Moneter 
dan sistem keuangan bulanan Bank Umum 
Syariah dan Unit Usaha Syariah. Total Pem-
biayaan adalah pembiayaan kepada bank dan 
pihak ketiga bukan bank.  
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Pembiayaan pada Debitur Inti• 
 Total Pembiayaan

 Pembiayaan kepada Debitur Inti meliputi 
pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank 
baik debitur individual maupun grup diluar 
pihak terkait dengan kriteria sebagai berikut:

- bagi bank yang memiliki total aset 
kurang dari atau sama dengan Rp1 
triliun meliputi pembiayaan kepada 10 
debitur besar

- bagi bank yang memiliki total aset lebih 
besar dari Rp1 triliun namun lebih kecil 
atau sama dengan Rp10 triliun meliputi 
pembiayaan kepada 15 debitur/grup 
besar

- bagi bank yang memiliki total aset 
lebih besar dari Rp10 triliun meliputi 
pembiayaan kepada 25 debitur/grup 
besar.

Pembiayaan per Kategori Akad• 
 (utang piutan dan bagi hasil)
 Total Pembiayaan

 Pembiayaan per Kategori Akad Utang 
Piutang adalah Pembiayaan kepada pihak 
ketiga bukan bank yang mempergunakan 
akad Jual Beli (murabahah, istishna dan 
salam), Pinjaman (qardh) dan Sewa (ijarah). 
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Pembiayaan per Kategori Akad Bagi Hasil 
adalah Pembiayaan kepada pihak ketiga 
bukan bank yang mempergunakan akad bagi 
hasil (mudharabah dan musyarakah termasuk 
mudharabah mutanaqisah).

Pembiayaan per Kategori Portofolio• 
 Total Pembiayaan

 Pembiayaan per kategori portofolio meliputi 
pembiayaan pada bank dan pihak ketiga 
bukan bank berdasarkan kategori portofolio. 
sebagaimana diatur dalam ke tentuan yang 
berlaku mengenai Laporan Stabilitas Moneter 
dan sistem keuangan bulanan Bank Umum 
Syariah dan Unit Usaha Syariah. Rasio yang 
tinggi menunjukkan tingkat risiko inheren 
yang tinggi.

b. Kualitas Pembiayaan dan Kecukupan Pencadangan

 Parameter kualitas pembiayaan dan ke cukupan 
pencadangan pembiayaan dapat diukur dengan 
pendekatan rasio di mana rasio yang tinggi 
menunjukkan risiko inheren yang tinggi.

Aset • dan TRA Kualitas Rendah
 Tota Aset Gross dan TRA

 Aset Kualitas Rendah adalah seluruh aktiva 
bank baik produktif  maupun non produktif  
yang memiliki kualitas dalam perhatian 
khusus, kurang lancar, diragukan dan macet 
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sesuai ketentuan yang berlaku mengenai 
Kualitas Aktiva/Aset, termasuk pembiayaan 
direstrukturisasi kualitas lancar, properti 
terbengkalai kualitas lancar dan penyertaan 
modal sementara kualitas lancar.

 Transaksi Rekening Administratif  (TRA) 
terdiri dari irrevocable LC, garansi yang diberikan 
dan kelonggaran tarik (komitmen). TRA 
Kualitas Rendah adalah TRA yang memiliki 
kualitas dalam perhatian khusus, kurang 
lancar, diragukan dan macet sesuai ketentuan 
yang berlaku mengenai Penilaian Kualitas 
Aktiva/Aset Bagi Bank Umum Syariah dan 
Unit Usaha Syariah. Total Aset Gross adalah 
total aset secara gross yang terdiri dari total 
aset, total CKPN dan Perusahaan Pengelola 
Asset (PPA) non-produktif. Perhitungan 
CKPN dan PPA berpedoman pada ketentuan 
dan standar akuntansi yang berlaku. 

Aktiva Produktif  dan TRA Bermasalah• 
 (Total Aset Gross dan TRA) Kualitas Rendah

 Aset Bermasalah adalah seluruh aktiva bank 
baik produktif  maupun non produktif  yang 
memiliki kualitas kurang lancar, diragukan, 
dan macet sesuai ketentuan yang berlaku 
mengenai Kualitas Aktiva/Aset. TRA 
Bermasalah adalah TRA yang memiliki 
kualitas kurang lancar, diragukan dan macet 
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sesuai ketentuan yang berlaku mengenai 
Penilaian Kualitas Aktiva/Aset Bagi Bank 
Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

 Total Aset Gross Kualitas Rendah adalah 
total aset secara gross yang terdiri dari total 
aset, total CKPN dan PPA non-produktif  
yang memiliki kualitas dalam perhatian 
khusus, kurang lancar, diragukan dan macet, 
termasuk pembiayaan direstrukturisasi 
kualitas lancar, properti terbengkalai kualitas 
lancar dan penyertaan modal sementara 
kualitas lancar. TRA Kualitas Rendah adalah 
TRA yang memiliki kualitas dalam perhatian 
khusus, kurang lancar, diragukan dan macet 
sesuai ketentuan yang berlaku mengenai 
Penilaian Kualitas Aktiva/Aset Bagi Bank 
Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Pembiayaan Kualitas•  Rendah
 Total Pembiayaan 

 Pembiayaan Kualitas Rendah adalah se-
luruh pembiayaan kepada pihak ketiga bukan 
bank yang memiliki kualitas dalam perhatian 
khusus, kurang lancar, diragukan dan macet, 
termasuk pembiayaan direstrukturisasi kua-
litas lancar.
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Pembiayaan Bermasalah• 
 Total Pembiayaan 

 Pembiayaan Bermasalah adalah pem biayaan 
kepada pihak ketiga bukan bank yang 
tergolong kurang lancar, diragukan dan 
macet.

Pembiayaan Bermasalah dikurangi• 
 CKPN Pembiayaan Bermasalah 
 Total Pembiayaan setelah Dikurangi CKPN 

 CKPN Pembiayaan Bermasalah adalah 
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai untuk 
pembiayaan yang tergolong kurang. lancar, 
diragukan dan macet. Perhitungan CKPN 
berpedoman pada ketentuan dan standar 
akuntansi yang berlaku.

CKPN•  Atas pembiayaan
 Total Pembiayaan 

 CKPN atas pembiayaan adalah CKPN yang 
dibentuk atas pembiayaan yang diberikan 
kepada pihak ketiga bukan bank.

Pembiayaan Bermasalah • 
 per Sektor Ekonomi
 Total pembiayaan bermasalah

 Pembiayaan Bermasalah per Sektor Ekonomi 
adalah pembiayaan kepada pihak ketiga 
bukan bank per kategori sektor ekonomi 
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sebagaimana diatur dalam ketentuan 
yang berlaku mengenai Laporan Stabilitas 
Moneter dan sistem keuangan bulanan Bank 
Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang 
tergolong kurang lancar, diragukan dan 
macet per sektor ekonomi. Total Pembiayaan 
Bermasalah adalah pembiayaan kepada pihak 
ketiga bukan bank yang tergolong kurang 
lancar, diragukan dan macet per sektor 
ekonomi.

Total Pembiayaan yang Direstrukturisasi• 
 Total Pembiayaan

 Total Pembiayaan yang Direstrukturisasi 
adalah total pembiayaan kepada pihak ketiga 
bukan bank yang direstrukturisasi termasuk 
pembiayaan dengan kualitas lancar dan 
dalam perhatian khusus sebagaimana diatur 
dalam ketentuan yang berlaku mengenai 
restrukturisasi

Pembiayaan yang Direkturisasi•  
 Total pembiayaan yang direkturisasi

 Total Pembiayaan yang Direstrukturisasi 
(dengan Kualitas Lancar dan Dalam Perhatian 
Khusus) adalah total pembiayaan kepada 
pihak ketiga bukan bank yang direstrukturisasi 
dengan kualitas lancar dan dalam perhatian 
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khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan 
yang berlaku mengenai restrukturisasi

c. Strategi Penyediaan dan Sumber Timbulnya Pe-
nyediaan Dana

1) Proses penyediaan dana, tingkat kompetisi 
dan tingkat pertumbuhan aset. 

2) Strategi dan produk baru yaitu: perubahan 
strategi penyediaan dana bank atau pemasaran 
produk baru yang berpotensi meningkatkan 
eksposur risiko pembiayaan di bank.

3) Signifikansi penyediaan dana yang dilakukan 
oleh bank secara tidak langsung, yaitu meliputi 
penyediaan dana bekerjasama dengan pihak 
ketiga atau pembelian pembiayaan dari bank/
lembaga keuangan lainnya.

d. Fakor Ekstenal

 Perubahan kondisi ekonomi, teknologi, regulasi 
yang berimplikasi pada tingkat suku bunga, nilai 
tukar, siklus bisnis/usaha debitur dan berdampak 
pada kapabilitas debitur dalam memenuhi 
kewajibannya.  

5.	 Referensi	Profil	Risiko	Pembiayaan	yang	Rendah
a. Eksposur portofolio pembiayaan rendah

b. Diversifikasi terlaksana dengan baik

c. Kualitas pembiayaan baik
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d. Strategi pembiayaan dan model bisnis stabil

e. Portofolio pembiayaan tahan terhadap perubahan 
faktor ekonomi

6.	 Kesimpulan	Profil	Risiko	Kredit/Pembiayaan
Manajemen bank dapat mengukur tingkat profil 

risiko pembiayaan dengan menilai strategi pertumbuhan 
pembiayaan bank, jenis produk pembiayaan yang dipasar-
kan bank, serta kualitas implementasi pemberian 
pembiayaan oieh bank dengan mempelajari daftar pem-
biayaan yang disetujui, pembiayaan yang diperpanjang, 
konsentrasi pembiayaan dan keanggotaan dalam pem-
biayaan sindikasi. Manajemen bank harus menentukan 
berbagai limit dari laporan pembiayaan tersebut dan 
parameter lainnya.

Perlu diingat bahwa profil risiko pembiayaan me-
rupakan ukuran yang diasumsikan tidak ada kontrol dari 
bank berupa kebijakan dan prosedur, sistem pemberian 
kewenangan memutus pembiayaan dan sebagainya, atau 
kontrol yang sudah ada tidak berfungsi secara efektif. 
Langkah selanjutnya adalah bank mengukur kualitas 
implementasi manajemen risiko pembiayaan melalui 
pengukuran tata kelola risiko, kerangka manajemen 
risiko, proses pelaksanaan manajemen risiko dan sistem 
internal kontrol yang ada di bank agar diperoleh profil 
risiko residual, yaitu tingkat risiko pembiayaan setelah 
melalui kontrol yang sudah ada pada bank.
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Apabila tingkat residual ini masih dinilai lebih besar 
dari limit atau toleransi risiko yang berlaku di bank, 
bank perlu merencanakan suatu tindak lanjut agar profil 
risiko pembiayaan tersebut berada di bawah limit yang 
sudah ditetapkan sesuai kebijakan bank.

B. RISIKO PASAR 
Risiko pasar merupakan risiko perubahan harga 

pasar pada posisi portofolio dan rekening administratif, 
termasuk transaksi derivatif. Perubahan harga terjadi 
akibat perubahan dari faktor pasar, termasuk risiko 
perubahan harga option. Faktor pasar dalam hal ini 
berkaitan dengan nilai tukar, suku bunga, harga pasar dan 
harga komoditas (Ikatan Bangkir Indonesia, Manajemen 
Risiko 1. 2015: 9).

Risiko suku bunga dapat berasal baik dari posisi 
trading book maupun banking book. Menurut POJK 
No. 34/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan 
Modal Minimum Bank Umum, trading book merupakan 
seluruh posisi perdagangan bank (proprietary position) 
pada instrumen keuangan dalam neraca (on balance 
sheet) dan atau rekening administratif  (off  balance sheet) 
serta transaksi derivatif. Sedangkan posisi banking book 
merupakan posisi seluruh neraca diluar trading book, 
termasuk posisi yang disimpan sampai jatuh tempo 
(investment account) dan posisi tersedia untuk dijual 
(Available for sale-AFS). Penerapan manajemen risiko 
untuk risiko harga ekuitas dan komoditas hanya wajib 
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diterapkan oleh bank yang melakukan konsolidasi 
dengan perusahaan anak yang bergerak pada bidang 
sekuritas.

Penilaian pendekatan kuantitatif  dan kualitatif  
faktor sensitivitas terhadap risiko pasar antara lain 
dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-
komponen sebagai berikut: 

Modal yang dibentuk untuk menutup risiko • 
fluktuasi suku bunga dibandingkan dengan potensi 
kerugian sebagai akibat fluktuasi (adverse movement) 
suku bunga;

Modal atau cadangan yang dibentuk untuk • 
menutup fluktuasi nilai tukar dibandingkan dengan 
potensi kerugian sebagai akibat fluktuasi (adverse 
movement) nilai tukar dan kemampuan pengelolaan 
risiko pasar.  

Walaupun pada bank tidak ada penjualan surat 
berharga, tetapi posisi trading dan AFS (Available for Sale) 
dapat mengalami apa yang disebut dengan kerugian 
yang belum terealisir (Unrealized Loss), di mana sekuritas 
tidak memberikan bunga sebesar bunga pasar. Kerugian 
tersebut akan menjadi masalah likuiditas apabila 
sekuritas harus dijual untuk memenuhi kebutuhan 
dana. Kerugian juga dapat menimbulkan masalah pada 
permodalan apabila besar kerugian cukup besar sehingga 
mepengaruhi kecukupan modal.
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Manajemen bank harus memahami tingkat 
risiko suku bunga yang ada pada bank dan menilai 
apakah tingkat risiko tersebut sesuai dengan strategi 
bank. Selain itu, manajemen bank harus memastikan 
bank mempunyai proses yang baku untuk melakukan 
identifikasi, mengukur, memonitor dan mengawasi 
eksposur risiko pasar khususnya risiko suku bunga. 
Tingkat penguasaan pada risiko pasar disesuaikan 
dengan profil risiko dan kompleksitas bisnis bank.

Untuk menilai besar risiko pasar pada banking 
book, bank memerlukan metode pengukuran perubahan 
penurunan laba bank yang diukur dengan Nll (Net Interest 
Income) dan penurunan nilai ekonomis dari modal 
akibat perubahan faktor pasar yang diukur dengan EvE 
(Economic Value Of  Equity).

1. Potensi Kerugian dari Risiko Pasar Trading Book
Parameter profil risiko portofolio trading book 

bergantung pada karakteristik besarnya portofolio 
trading, sensitivitas dari portfolio bank terhadap 
perubahan faktor pasar dan kompleksitas posisi pada 
portofolio bank.

2.	 Pengukuran	Profil	Risiko	Pasar
Parameter profil risiko pasar sesuai SEOJK 10/

SEOJK.03/2014 dapat diukur dengan pendekatan berbagai 
rasio. Rasio yang tinggi menunjukkan risiko inheren yang 
tinggi. Bank menetapkan sendiri perhitungan parameter 



36     •     Moh. Baihaqi, Lalu Ahmad Ramadani

yang dinilai rendah, sedang atau tinggi dengan disertai 
alasan yang rasional. Indikaor yang digunakan adalah: 
volume dan komposisi portofolio, Potensi kerugian 
(potential loss) dari risiko suku bunga dalam bonking book 
dan Strategi serta kebijakan bisnis.

a. Penilaian volume dan Komposisi Portofolo

Aset Trading dan Tagihan Forward• 
 Total Aset

 Aset Trading adalah surat berharga yang di miliki 
dengan kategori pengukuran diperdagangkan 
(trading). Tagihan Forward adalah tagihan 
yang diperoleh dari keuntungan mark to 
market (MTM) dari transaksi forward. Total 
Aset adalah total aset dalam laporan posisi 
keuangan sebagaimana tertera pada laporan 
stabilitas moneter dan sistem keuangan 
bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha 
Syariah.

Kewajiban Trading dan Kewajiban Forward• 

 Total Liabilitas dan Ekuitas

 Kewajiban Trading adalah surat berharga yang 
diterbitkan dengan kategori pengukuran di-
perdagangkan (trading). Kewajiban forward 
adalah kewajiban yang diakibatkan dari 
kerugian MTM dari transaksi forward. Total 
Liabilitas dan Ekuitas adalah liabilitas dan 
ekuitas bank dalam laporan posisi keuangan 
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sebagaimana tertera pada laporan stabilitas 
moneter dan sistem keuangan bulanan Bank 
Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Potensi Keuntungan/Kerugian dari • 
 Asset Trading Dan Tagihan Forward
 Pendapatan Operasional

 Potensi Keuntungan/Kerugian dari aset 
keuangan adalah total keuntungan/kerugian 
(net) dari peningkatan/penurunan nilai wajar 
MTM surat berharga dan peningkatan/
penurunan nilai wajar MTM aset keuangan 
lain. Pendapatan operasional adalah seluruh 
pendapatan yang diperoleh bank dari kegiatan 
operasionalnya.

Potensi Keuntungan atau Kerugian dari Aset • 
Forward

 Pendapaan Operasional

 Potensi Keuntungan/Kerugian dari aset 
keuangan adalah total keuntungan/kerugian 
(net) dari peningkatan/penurunan nilai 
wajar MTM surat berharga, peningkatan/
penurunan nilai wajar MTM aset keuangan 
lain, kewajiban keuangan penurunan/
peningkatan nilai wajar (MTM) dan perubahan 
nilai wajar MTM pada forward dan lainnya.
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Total forward• 
 Total Aset      

 Total forward adalah seluruh transaksi forward 
yang dimiliki oleh Bank. Total Aset adalah 
total aset dalam laporan posisi keuangan 
sebagaimana tertera pada laporan stabilitas 
moneter dan sistem keuangan bulanan Bank 
Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Posisi Devisa Neto (PDN)• 
 Total Modal

 PDN adalah angka yang merupakan pen-
jumlahan dari nilai absolut untuk jumlah 
dari selisih bersih aktiva dan pasiva dalam 
neraca untuk setiap valuta asing dan selisih 
bersih tagihan dan kewajiban baik yang 
merupakan komitmen maupun kontijensi 
dalam rekening administratif  untuk setiap 
valas, yang seluruhnya dinyatakan dalam 
rupiah dan sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku mengenai Posisi Devisa Neto.

Posisi Ekuitas Kategori AFS• 
 Total Modal 

 Di mana ekuitas kategori Available For Sale 
(AFS) adalah penyertaan modal yang diukur 
berdasarkan harga pasar, misalnya penyertaan 
dalam rangka restrukturisasi atau bagian 
penyertaan dengan nilai kurang dari 50%.
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Kewajiban Keuangan Jangka Panjang • dengan 
Tingkat Imbalan Tetap

 Asset Keuangan Jangka Panjang Dengan 
Tingkat Imbalan Tetap

 Kewajiban keuangan jangka panjang dengan 
tingkat imbalan tetap adalah kewajiban 
keuangan dengan tingkat imbalan tetap jangka 
panjang (sisa jatuh tempo satu tahun atau 
lebih). Aset keuangan jangka panjang dengan 
tingkat imbalan tetap adalah asset keuangan 
dengan tingkat imbalan tetap jangka panjang 
(sisa jatuh tempo satu tahun atau lebih). Rasio 
ini digunakan untuk menentukan jumlah aset 
yang sensitif  terhadap perubahan suku bunga 
dibandingkan dengan kewajiban yang sensitif  
terhadap perubahan suku bunga.

b. Pengukuran Risiko Inheren-Risiko Suku Bunga 
Banking Book

 Risiko suku bunga pada banking book sangt 
tergantung dari eksposur IRRBB berdasarkan 
laporan gap. Laporan gap adalah laporan yang 
menjelas pos-pos neraca baik on dan off balance sheet 
yang peka terhadap perubahan suku bunga (interest 
rate sensitive). Dalam menilai risiko inheren atas 
risiko pasar banking book, parameter/indikator yang 
dapat digunakan adalah rasio sebagai berikut: 
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Aset Jangka Panjang• 
 Total Aset     

 Rasio aset jangka panjang terhadap total 
aset digunakan sebagai indikator dari risiko 
penentuan bunga atau repricing. Rasio yang 
tinggi memberikan indikasi bank memiliki 
banyak aset di mana bank tidak bisa 
mengubah tingkat bunga pada posisi tersebut 
dalam jangka waktu panjang. Kelompok asset 
tersebut akan mengalami penurunan nilai 
pasar apabila suku bunga pasar meningkat, 
karena imbal hasil yang diberikan oleh posisi 
tersebut berada di bawah tingkat bunga 
pasar.     

Non-Maurty Deposit• 
 Aset Jangka Panjang

 Rasio non-maturity deposit terhadap aset 
jangka panjang menunjukkan porsi non-
maturity deposit yang berfungsi sebagai dana 
untuk aset jangka panjang. Yang tergolong 
dalam non-maturity deposit antara lain giro 
dan tabungan. Rasio yang tinggi memberikan 
indikasi bahwa gejolak suku bunga pasar akan 
memberikan dampak negatif  pada bank.
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Potensi Kerugian (Unrealized Loss) Surat • 
Berharga AFS

 Total Moda

 Di mana unrefized loss untuk posisi surat 
berharga adalah untuk kategori AFS (Avilable 
for Sale).

c. Strategi dan Kebijakan Bisnis Terkait Risiko Pasar

1) Strategi Trading 

a) Karakteristik Trading 

 Aktivitas trading bank pada umumnya dapat 
dibedakan menjadi aktivitas transaksi untuk 
kepentingan sendiri (proprietary trading) 
dalam rangka pembentukan pasar (market 
making) atau atas permintaan nasabah 
maupun kegitaan perantaraan (brokering) yang 
memiliki tingkat risiko inheren berbeda.

b) Posisi Pasar Bank dalam Industri

 Posisi bank pada pasar dapat dibedakan 
menjadi pemain besar, aktif  (market player/
market maker) atau pemain kecil (niche 
player).

c) Kompleksitas Produk/Instrumen Trading

 Analisis terhadap kompleksitas produk 
yang dimiliki bank saat ini maupun yang 
direncanakan akan diterbitkan, apakah 
tergolong instrumen kompleks atau bersifat 
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sederhana (plain vanilla) seperti instrumen 
pendapatan tetap (fixed income securities).

d) Karakteristik Nasabah

Analisis apakah nasabah utama bank 
merupakan perusahaan besar atau nasabah 
individual dalam kaitannya dengan sensitivitas 
terhadap perubahan faktor pasar.

2) Strategi Bisnis terkait Risiko Benchmark Suku Bunga 
dalam Banking Book

a) Karakteristik aktivitas bisnis yang berdampak 
pada risiko suku bunga dalam banking book 
dan karakteristik nasabah utama bank. 
Analisis bisnis utama, produk dengan fitur 
opsi, struktur pendanaan dan signifikansi 
pendapatan yang sensitif  terhadap perubahan 
suku bunga.

b) Posisi pasar bank dalam industri. Analisis 
posisi pasar bank khususnya dalam persaingan 
dana murah (tabungan dan giro).

c) Karakteristik nasabah. Analisis karakteristik 
nasabah utama bank dan sensitivitasnya ter-
hadap perubahan suku bunga.

d) Referensi Risiko Inheren Pasar yang Rendah

1) Eksposur prtofolio trading rendah, 
sebagian besar posisi trading saling 
tutup dan risiko repricing dinilai rendah. 



Manajemen K iner ja  Bank Syar iah .  .  . .     •     43

Aktivitas trading hanya dilakukan 
untuk kepentingan nasabah. Portofolio 
trading relatif  sederhana, tidak bersifat 
kompleks.

2) Posisi terkait nilai tukar saling tutup dan 
untuk seluruh posisi terkait nilai tukar 
sudah dilakukan lindung nilai.

3) Transaksi derivatif  relatif  rendah.

C. RISIKO LIKUIDITAS 
Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmam-

puan bank untuk memenuhi kewajiban jatuh tempo dari 
sumber pendanaan cash flow dan atau dari aset likuid 
berkualitas tinggi yang dapat diagunkan dan ditunaikan 
(cash) tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan 
bank (Umam, 2013: 182). Permasalahan likuiditas 
merupakan persoalan umum bagi setiap bank, bukan 
saja persoalan bank Syariah. Bank umumpun akan 
mengalaminya (Muhamad. 2004: 195). Risiko likuiditas 
disebut juga risiko likuiditas pendanaan (funding liquidity 
risk) dan risiko likuiditas pasar (market liquidity risk). 

Dalam menilai risiko inheren atas risiko likuiditas, 
parameter/indikator yang digunakan adalah:

Risiko dana likuiditas (• funding liquidity risk) bank 
tidak mampu memenuhi kewajiban dari sumber 
pendanaan arus kas, aset likuid Repurchase 
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Agreement (repo) tanpa mengganggu aktivitas dan 
kondisi keuangan bank.

Likuiditas pasar (• market liquidity risk) bank tidak 
mampu melikuidasi aset tanpa terkena diskon 
material karena tidak adanya pasar aktif  atau 
adanya gangguan pasar (market disruption)

Komposisi aset, kewajiban dan transaksi rekening • 
administratif.

Kerentanan dan akses pada sumber-sumber • 
pendanaan likuiditas.

Penilaian pendekatan kuantitatif  dan kualitatif  
faktor likuiditas antara lain dilakukan melalui penilaian 
terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

Aktiva likuid kurang dari 1 bulan dibandingkan • 
dengan pasiva likuid kurang dari 1 bulan.

Rasio • maturity mismatch dalam periode 1 bulan.

Financing to Deposit Ratio • (FDR) dan Financing to 
Funding Ratio (FFR).

Proyeksi • cash flow tiga bulan mendatang. 
Ketergantungan pada dana antar bank dan deposan 
inti. Kebijakan dan pengelolaan likuiditas Assets and 
Liabilities Management (ALMA). Kemampuan bank 
untuk memperoleh akses kepada pasar uang, pasar 
modal atau sumber-sumber pendanaan lainnya. 
Stabilitas dana pihak ketiga DPK.
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Likuiditas bank menunjukkan kemampuan bank 
dalam menyediakan uang kas untuk memenuhi kewajiban 
dengan biaya wajar. Bank perlu menyediakan likuiditas 
dalam jumlah cukup untuk dapat melayani nasabah dan 
beroperasi secara efisien. Bank yang memiliki likuiditas 
dalam jumlah memadai dapat membayar kewajiban pada 
pembiayaan yang sudah jatuh tempo, dapat membayar 
apabila tiba-tiba terjadi penarikan dana nasabah dalam 
jumlah besar dan memenuhi penarikan pembiayaan 
nasabah yang di luar kebiasaan sesuai pengalaman bank. 
Sebaliknya jumlah likuiditas yang kurang memadai akan 
menghadapi kesulitan untuk memenuhi kondisi seperti 
diuraikan di atas dan dalam kondisi ekstrem, kondisi ini 
dapat menyebabkan bank gagal beroperasi sehingga izin 
bank dicabut.

Kebutuhan dana bank dapat berubah secara tiba-
tiba sebagai respons dari kondisi ekonomi dan kondisi 
lainnya. Selain itu, kondisi likuiditas bank sangat cepat 
berubah, suatu saat bank mempunyai likuiditas yang 
berlimpah, tapi dengan cepat kondisi ini dapat berubah. 
Akibatnya, apabila pada satu saat kondisi likuiditas 
dinilai mencukupi, maka pada kondisi lain bank tiba-tiba 
dapat mengalami ketidak mampuan dalam memenuhi 
kebutuhan pendanaan yang dibutuhkan. Untuk menilai 
kecukupan likuiditas, bank membandingkan tingkat 
likuiditas saat ini, ditambah dengan likuiditas yang dapat 
diperoleh dari sumber lain, dengan kebutuhan pen-
danaan. Hal ini untuk menentukan apakah manajemen 
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pendanaan bank sudah cukup memadai. Manajemen 
perlu mengelola perubahan sumber dana yang dapat 
terjadi tiba-tiba dan mampu bereaksi pada kondisi pasar 
yang dapat memengaruhi kemampuan bank untuk 
melakukan likuidasi aset dengan kerugian minimal.

Pengelolaan dana yang baik harus memastikan 
bahwa bank tidak memelihara likuiditas dengan biaya 
yang terlalu tinggi atau mengandalkan pada sumber dana 
wholesale yang relatif  sensitif  terhadap perkembangan 
suku bunga. Sumber dana seperti ini pada umumnya 
tidak tersedia pada saat kondisi stres atau terjadi kondisi 
pasar yang kurang kondusif. Bank harus menetapkan 
tingkat likuiditas yang cukup dengan sumber dana yang 
relatif  stabil dan memelihara sumber lainnya.

1. Kebijakan Likuiditas
Penting bagi bank untuk mengendalikan risiko 

likuiditas melalui berbagai kebijakan bank. Sebagai 
contoh, kebijakan investasi pada jenis sekuritas tertentu 
dengan jangka waktu yang relevan jika dijadikan investasi 
bank. Kebijakan manajemen bauran aktiva, pasiva bank 
dan limit (waktu) operasional. Sebagai contoh, batasan 
Financing to Deposit Ratio yang dapat ikut membantu 
perencanaan likuiditas bank.

2. Sumber Likuiditas
Bank dapat memperoleh likuiditas dengan menjual 

aset, mengupayakan pinjaman jangka pendek dan jangka 



Manajemen K iner ja  Bank Syar iah .  .  . .     •     47

panjang atau meningkatkan limit pinjaman dari pihak 
ketiga. Selain itu bank dapat meningkatkan permodalan 
untuk meningkatkan likuiditas dan menjaga agar tidak 
terkena dampak risiko likuiditas.

Jalur yang dapat ditempuh bank untuk meningkat-
kan likuiditas bergantung pada biaya dan ketersediaan 
dana. Biaya likuiditas mempertimbangkan kerugian 
akibat harus menjual aset dengan cepat atau harus 
membayar biaya bunga yang lebih tinggi bergantung 
pada komposisi dan kondisi apakah aset bank cukup 
likuid di pasar. 

a. Aktiva sebagai Sumber Likuiditas

 Pada dasarnya, seluruh komponen aktiva dapat 
dilihat sebagai sumber likuiditas. Kapasitas 
komponen aktiva untuk menjadi sumber likuiditas 
bergantung pada waktu yang diperlukan untuk 
menjual aktiva tersebut menjadi uang tunai dan 
berapa harga dari aktiva tersebut pada saat bank 
ingin melakukan penjualan. Aktiva yang dapat 
dijual segera tanpa menyebabkan harga pasar dari 
aktiva tersebut turun secara signifikan disebut 
dengan aset iikuid. Aktiva ini cocok dijadikan 
sumber pemenuhan kebutuhan likuiditas. Sebagai 
contoh, bank akan sulit menjual aktiva berupa 
gedung, perabotan kantor, pembiayaan komersial 
dan real estat untuk memenuhi kebutuhan dana 
yang mendesak, tanpa menderita kerugian akibat 
harga jual yang turun karena harus dijual secara 



48     •     Moh. Baihaqi, Lalu Ahmad Ramadani

cepat. Oleh karena itu, bank perlu merencanakan 
kebutuhan likuiditas di masa depan.

b. Pasiva untuk Pengelolaan Likuiditas.

 Bank juga dapat mengupayakan kebutuhan dana 
dengan manajemen pasiva. Sumber dana bank 
sebagian besar berasal dari dana masyarakat, baik 
berupa tabungan, giro ataupun deposito. Tabungan 
dan giro digolongkan sebagai segmen dana murah, 
sedangkan deposito digolongkan sebagai dana 
mahal. Walaupun secara kontraktual mempunyai 
jangka pendek, tabungan dan giro mempunyuai 
karakteristik deposit inti yang dapat diasumsikan 
berjangka panjang. Bank juga menggunakan 
sumber likuiditas yang bersumber dari pasiva 
untuk mendukung pertumbuhan aktiva, seperti 
repo dengan Bank Indonesia atau limit pembiayaan 
dari bank lain.

3. Manajemen Risiko Likuiditas
Direksi dan manajemen senior harus memahami 

risiko likuiditas yang melekat pada bank, dan memahami 
metode yang digunakan bank untuk mengelola risiko 
likuiditas. Selain itu, manajemen harus memastikan 
bahwa strategi pendanaan beserta pelaksanaan strategi 
tersebut konsisten dengan toleransi yang ditetapkan 
oleh manajemen. Tugas Direksi adalah memberikan 
arah pelaksanaan strategi dan toleransi risiko likuiditas, 
menetapkan pihak yang akan diberikan wewenang 
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untuk mengelola likuiditas, memonitor kinerja bank 
dan keseluruhan profil risiko likuiditas bank, serta 
memastikan bahwa bank sudah melakukan proses 
identifikasi, pengukuran, dan pengawasan.

Pengukuran risiko likuiditas harus melihat ke 
depan. Bank memproyeksikan kebutuhan dana untuk 
esok hari, bulan depan dan enam bulan dari sekarang 
dan seterusnya. Pengukuran risiko likuiditas secara 
tradisional hanya memberikan informasi pengelolaan 
likuiditas dari hari kehari. Manajemen senior harus 
memahami karakteristik arus kas dari berbagai 
komponen aktiva dan pasiva bank, baik on balance sheet 
maupun posisi off  balance sheet agar dapat mengelola 
likuiditas secara konsisten.

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan 
dalam pengendalian dan pengelolaan risiko likuiditas 
(Ikatan Bangkir Indonesia, Manajemen Risiko 2, 160: 
2015), yaitu:

a. Menerapkan corporate governance yang efektif  
melalui pengawasan aktif  direksi dalam hal 
likuiditas

b. Menetapkan strategi, kebijakan, prosedur dan limit 
dalam mitigasi likuiditas.

c. Memiliki pengukuran risiko likuiditas yang 
komprehensif  dan sistem monitoring.

d. Pengelolaan likuiditas intra-day secara aktif.
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e. Mengupayakan diversifikasi sumber pendanaan.

f. Memelihara sejumlah marketable securities yang 
likuid.

g. Memiliki contingency funding plans (CFP) pada saaat 
krisis.

h. Memiliki internal control dan internal audit dalam 
kecukupan likuiditas.

4. Perencanaan Likuiditas
Kondisi likuiditas bank menjadi salah satu baro-

meter penting bagi kelangsungan usaha bank. Berapa 
pun laba bank, apabila menghadapi risiko likuiditas, maka 
harus menjadi prioritas utama dalam operasional bank 
yang sehat dan Kinerja yang baik. Salah satu indikator 
dalam mengendalikan risiko likuiditas adalah analisis 
rasio likuiditas (Ikatan Bangkir Indonesia, Kesehatan 
Bank Berbasis Risiko), 2016: 34).

a. Analisis Rasio Likuiditas

 Rasio likuiditas sering didasarkan pada data likuiditas 
yang sudah berlalu Selain itu, penting bagi bank 
untuk mempunyai gambaran kondisi likuiditas 
beberapa tahun ke depan. Apabila bank dapat 
mengetahui atau melakukan estimasi kapan akan 
terjadi tekanan likuiditas, maka bank dapat membuat 
rencana pemenuhan likui ditas sebelumnya. Rasio 
likuiditas yang dapat digunakan:
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1) Financing to Deposit Ratio (FDR) 

 Memberikan indikasi bagaimana struktur 
deposit dari bank mendanai portofolio pem-
biayaan bank. Semakin besar angka LDR, 
artinya likuiditas bank semakin bergantung 
pada sumber dana non deposit. 

2) Ketergantungan dari dana non-core 

 Dihitung dengan cara: sumber dana non-core 
dikurangi pembiayaan jangka pendek, lalu 
hasilnya dibagi dengan pembiayaan jangka 
panjang. Rasio ini memberikan indikasi 
ketergantungan pada pasar uang untuk 
menjadi sumber dana aktiva produktif. 
Sumber dana pasar uang sangat sensitif-
terhadap perubahan suku bunga pasar dan 
dapat menghilang apabila terjadi persepsi 
negatif  penurunan kualitas aktiva produktif  
atau masalah fundamental lain dari bank. 

 Utang Jangka Pendek

3) Total Aset 

 Dihitung dengan cara: utang jangka pendek 
dikurangi aktiva jangka pendek, hasilnya 
dibagi dengan total aset. Rasio ini memberikan 
indikasi berapa besar aktiva jangka Panjang, 
misalnya pembiayaan inves tasi didanai 
dengan sumber dana jangka pendek. Apabila 
angka ini makin besar, maka semakin berisiko 
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karena terdapat kemungkinan tidak dapat 
memperpanjang sumber dana tersebut. 

4) Aset Likuid
 Total Liabilities

 Mengukur kemampuan bank untuk me-
menuhi kebutuhan likuiditas dari likuiditas 
yang dimiliki bank. Rasio yang rendah berarti 
bank mempunyai risiko harus menggunakan 
sumber dana pasar untuk memenuhi ke-
butuhan likuiditas. 

5) Ketergantungan dari dana korporasi 

 dihitung dengan cara. membagi dana 
korporasi dengan total dana masyarakat. 
Rasio ini mengukur porsi sumber dana bank 
yang berasal dari dana korporasi. Bank yang 
memiliki dana besar dari korporasi harus 
memastikan bahwa bank mcmpunyai rcncana 
darurat penggalangan dana. Alat yang dapat 
digunakan mengukur posisi likuiditas bank 
adalah analiss gap likuiditas.

b. Analisis Gap Likuiditas

 Gap likuiditas memberikan gambaran kebutuhan 
dana di masa depan dengan cara membandingkan 
komposisi aset dan liabiliti bank dari waktu 
ke waktu. Dengan cara demikian, bank dapat 
mengetahui apakah terjadi mismatch maturity 
yang dapat mengakibatkan bank mengalami 
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kesulitan likuiditas. Gap likuiditas yang besar dapat 
mengakibatkan posisi bank menjadi lemah untuk 
dapat memenuhi kebutuhan pendanaan tanpa 
mengeluarkan biaya yang besar.

5. Pengukuran Risiko InherenRisiko Likuiditas
Sesuai SEOJK Nomor. 10/SEOJK.03/2014 me-

ngenai pengukuran profil risiko bank umum, rasio 
keuangan di bawah ini dapat digunakan sebagai indikator 
risiko likuiditas. Apabila terjadi perubahan negatif  dari 
rasio tersebut, maka ada indikasi bank mengalami 
peningkatan risiko likuiditas.

a. Komposisi dari Aset, Kewajiban dan Transaksi 
Rekening Administratif

Total Aset Likuid• 
 Tota Aset

 Total aset likuid merupakan total aset 
likuid primer dan sekunder. Aset likuid 
primer merupakan aset yang sangat likuid 
untuk memenuhi kebutuhan likuiditas atas 
penarikan dana pihak ketiga dan kewajiban 
jatuh tempo, yang terdiri atas:

1) Kas
2) Penempatan pada Bank Indonesia 
3) Penempatan pada bank lain
4) Surat berharga kategori Available for 

Sale/AFS atau trading.



54     •     Moh. Baihaqi, Lalu Ahmad Ramadani

5) Surat berharga pemerintah kategori 
trading dan AFS berkualitas tinggi, 
diperdagangkan pada pasar aktif  dan 
memiliki sisa jatuh tempo 1 tahun atau 
kurang.

 Aset likuid sekunder merupakan aset likuid 
dengan kualitas lebih rendah untuk memenuhi 
kebutuhan likuiditas dan kewajiban jatuh tempo, yaitu:

1) Surat berharga pemerintah (government sukuk) 
kategori trading dan AFS dengan kualitas baik dan 
memiliki sisa jatuh tempo lebih dari 1 tahun, tapi 
kurang dari 5 tahun.

2) Surat berharga pemerintah (government sukuk) 
kategori HTM dan memiliki sisa jatuh tempo lebih 
dari 1 tahun tapi kurang dari 5 tahun.

3) Surat berharga pemerintah (government sukuk) 
kategori trading dan AFS, memiliki sisa jatuh tempo 
lebih dari 5 tahun dengan nilai haircut 25%.

Total Aset Likuid• 
 Pendanaan Jangka Pendek

 Total aset likuid merupakan total aset likuid 
primer dan aset likuid sekunder. Pendanaan 
jangka pendek merupakan seluruh dana 
pihak ketiga yang tidak memiliki jatuh tempo 
maksimal 1 (satu) tahun.
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Aktiva Jangka Pendek• 
 Kewajiban Jangka Pendek

 Aktiva jangka pendek adalah aktiva likuid 
kurang dari 3 bulan selain kas, penempatan 
pada Bl (SBI) dan SBSN dalam laporan maturity 
profile sebagaimana dimaksud dalam Laporan 
Berkala Bank Umum Syariah. Kewajiban 
jangka pendek adalah kewajiban likuid 
kurang dari 3 bulan selain kas, penempatan 
pada Bl (SBI) dan SBSN.

Total Aset Likuid• 
 Pendanaan Non-inti 

 Pendanaan non-inti (non-core funding) adalah 
pendanaan yang menurut bank relatif  tidak 
stabil atau cenderung tidak mengendap di 
bank baik dalam situasi normal maupun 
krisis, meliputi: dana pihak ketiga di atas 
Rp 2 miliar, seluruh transaksi antar bank 
dan seluruh pinjaman (borrowing) tetapi 
tidak termasuk pinjaman subordinasi yang 
termasuk komponen modal. 

Aset Likuid Primer• 
 Pendanaan Non-Inti Jangka Pendek

 Aset Likuid Primer adalah aset yang sangat 
likuid untuk memenuhi kebutuhan likuiditas 
atas penarikan dana pihak ketiga dan 
kewajiban jatuh tempo, yang terdiri atas, 
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Kas, Penempatan pada Bank Indonesia, 
Penempatan pada bank lain, Surat berharga 
kategori tersedia untuk dijual (Available for 
Sale/AFS) atau trading. Seluruh surat berharga 
pemerintah kategori trading dan AFS yang 
memiliki kualitas tinggi, diperdagangkan 
pada pasar aktif  dan memiliki sisa jatuh 
waktu 1 tahun atau kurang.

 Pendanaan non-inti (non-corefunding) adalah 
pendanaan yang menurut bank relatif  tidak 
stabil atau cenderung tidak mengendap di 
bank baik dalam situasi normal maupun krisis, 
meliputi: dana pihak ketiga yang jumlahnya 
di atas Rp 2 miliar, seluruh transaksi antar-
bank dan seluruh pinjaman (borrowing) tetapi 
tidak termasuk pinjaman subordinasi uang 
termasuk komponen modal dengan jangka 
waktu kurang dari 1 tahun.

Pendanaan Non inti• 
 Total Pendanaan

 Total pendanaan adalah seluruh sumber 
dana yang diperoleh oleh bank baik berupa 
dana pihak ketiga maupun pinjaman yang 
diterima.

Pendanaan Non Inti-Total Aset Likuid• 
 Total Aset-Aset Likuid     
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DPK yang dijamin LPS• 
 DPK     

 DPK yang dijamin LPS adalah dana pihak ketiga 
yang nominalnya kurang dari Rp 2 miliar dan 
dijamin oleh LPS. DPK adalah seluruh dana 
pihak Ketiga. Signifikansi Transaksi Rekening 
Administratif  (kewajiban komitmen dan 
kontinjensi). Kewajiban komitmen dan 
kontinjen merupakan kewajiban komitmen 
dan kontinjensi yang terdapat dalam transaksi 
rekening administratif  bank.

b. Konsentrasi dari Aset dan Kewajiban

 Konsentrasi pada aset dengan penyediaan dana 
pada sektor yang tidak dikuasai bank serta sumber 
dana yang cenderung sensitif  terhadap perubahan 
bunga pasar dapat mengganggu posisi likuiditas 
apabila terjadi kegagalan dan penarikan dana 
dalam jumlah besar.

c. Kerentanan pada Kebutuhan Pendanaan

 Kerentanan bank pada kebutuhan pendanaan dan 
kemampuan bank dalam memenuhi kebutuhan 
pendanaan merupakan indikator penilaian 
kebutuhan pendanaan bank pada situasi normal 
maupun krisis dan kemampuan bank untuk 
memenuhi kebutuhan pendanaan tersebut, antara 
lain melalui analisis laporan maturity profile, cash 
f1ow projections dan stress test.
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d. Akses pada Sumber-Sumber Pendanaan

 Kemampuan bank memperoleh sumber-sumber 
pendanaan pada kondisi normal maupun krisis. 
Penilaian antara lain difokuskan pada reputasi 
bank untuk mempertahankan sumber-sumber 
pendanaan, kondisi lini pembiayaan (financing lines), 
kinerja akses kepada sumber-sumber pendanaan 
dan dukungan perusahaan induk. 

6. Referensi Risiko Inheren Likuiditas
a. Aset likuid bank memadai, bank dinilai mampu 

memenuhi kebutuhan likuiditas baik pada kondisi 
normal maupun kondisi krisis.

b. Sumber dana yang tidak stabil jumlahnya tidak 
signifikan. Konsentrasi dana tidak stabil dinilai 
rendah.

c. volume transaksi rekening administratif  dan 
komitmen intra grup dinilai tidak signifikan

d. Arus kas dari aktiva dan pasiva saling tutup dengan 
baik. Akses pendanaan dinilai sangat baik, bank 
mempunyai reputasi baik dan standby loan dengan 
dukungan dari perusahaan induk.

D. RISIKO OPERASIONAL
Risiko operasional adalah risiko akibat ketidak 

cukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, 
kesalahan manusia, kegagalan sistem dan/atau adanya 
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kejadian eksternal yang memengaruhi operasional bank. 
Sumber risiko operasional dapat disebabkan antara lain 
oleh sumber daya manusia, proses, sistem dan kejadian 
eksternal. Dalam menilai risiko inheren atas risiko 
operasional, parameter/indikator yang digunakan 
adalah Karakteristik dan kompleksitas bisnis, Sumber 
daya manusia, Teknologi informasi dan infrastruktur 
pendukung, Fraud baik internal maupun eksternal dan 
Kejadian eksternal.

Pada masa lalu, bank mengelola risiko operasional 
melalui upaya memberdayakan sistem pengawasan 
internal. Namun, sejalan dengan operasional bank 
yang semakin berkembang, semakin banyak terjadi 
kecurangan atau fraud yaitu penyimpanan atau 
pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, 
menipu dan memanipulasi (Ikatan Bangkir Indonesia, 
Mengenal Operasional Perbankan 1, 2014: 141).  Dengan 
intensitas dan kualitas yang meningkat, kewajiban bagi 
bank untuk dapat mengurangi dampak risiko opera-
sional secara lebih efektif  dan menyediakan modal 
khusus untuk menutup risiko operasional. Semua 
ini mendorong bank untuk dapat mengelola risiko 
operasional secara lebih komprehensif.

Saat ini bank sudah banyak yang menempatkan 
risiko operasional sama seperti risiko lain seperti risiko 
pembiayaan dan risiko pasar. Risiko operasional secara 
universal, timbul akibat budaya kerja perbankan, 
strategi pada segmen pasar, sumber daya dan teknologi 
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(Leon, 2007: 9). Oleh karena itu, manajemen bank harus 
memahami sumber-sumber dari risiko operasional, pro-
ses dan sistem kerja untuk dapat mengidentifikasi risiko 
operasional, serta mekanisme umpan balik (feedback) 
agar bank dapat memonitor dan mengomunikasikan 
efektivitas kontrol terhadap risiko operasional (Ikatan 
Bangkir Indonesia, Kesehatan Bank Berbasis Risiko, 
2016: 79).

1. Sumber Risiko Operasional
Risiko operasional sudah mengancam bank mulai 

dari ketika bank memulai operasional pada pagi hari, 
sampai bank menutup kantor pada sore hari yang 
tentunya berkaitan dengan kemapuan komunikasi dalam 
bentuk sambung komunikasi yang baik dengan nasabah 
(Ikatan Bankir Indonesia, Mengelola Kulaitas Layanan 
Perbankan, 2014: 214). Risiko operasional melekat pada 
operasional bisnis melalui berbagai proses internal dan 
akibat dari sumber eksternal. Bahkan, untuk risiko 
lain seperti risiko pembiayaan dan risiko pasar, sering 
awalnya diakibatkan oleh kegagalan pengendalian risiko 
operasional. Risiko operasional dapat diilustrasikan 
sebagai berikut: 

a. Fraud internal, seperti laporan yang sengaja dibuat 
tidak benar atau kecurangan yang dilakukan oleh 
pegawai yang merugikan bank.
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b. Fraud eksternal, seperti perampokan, pemalsuan 
cek, pembajakan data bank dan gangguan sistem 
bank oleh hacker dari luar.

c. Praktik kerja dan keselamatan kerja (employment 
practices and workplace safety), seperti pelanggaran 
ketentuan kesehatan dan keamanan kerja.

d. Masalah terkait dengan produk bank, kerahasiaan 
nasabah dan praktik bisnis bank (clients, products, 
and business practices).

e. Kerusakan aktiva milik bank (damage or theft to 
physical assets) seperti kerusakan properti bank 
akibat force majeure atau terorisme.

f. Gangguan pada bisnis dan kegagalan sistem (Bus-
siness disruption and system failures) seperti kerusakan 
pada fasilitas sistem informasi baik software atau 
hardware, masalah pada sistem komunikasi dan 
utilitles.

g. Kesalahan pada eksekusi pekerjaan dan proses 
manajemen (execution, delivery and process mana-
gement) seperti kesalahan pada proses input data, 
kegagalan pada pengelolaan agunan, dokumentasi 
legal yang tidak memadai, penyalahgunaan 
password dan masalah pada pemasok (vendor).

Pengendalian risiko operasional dapat dikatakan 
efektif  apabila bank memiliki kemampuan untuk 
melakukan identifikasi risiko-risiko di atas dan risiko 
lainnya. Pada umumnya, proses identifikasi risiko dimulai 
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pada unit bisnis. Pengendalian mulai dari menentukan 
apa tujuan dan misi dari unit kerja, proses kerja, 
serta menentukan sumber berpotensi permasalahan. 
Selanjutnya, manajemen menentukan seberapa sering 
terjadi kesalahan dalam proses serta besarnya dampak 
apabila risiko tersebut terjadi.

Proses identifikasi risiko operasional seperti ini 
akan berlangsung pada seluruh jajaran organisasi dan 
dapat secara bertahap dilakukan agregasi sesuai hierarki 
organisasi. Dengan proses demikian, bank dapat 
menentukan secara keseluruhan berapa besar eksposur 
risiko operasional pada level bank dan pada level di 
bawahnya seperti yang dibutuhkan bank dan melakukan 
kontrol perbaikan.

2. Monitoring Risiko Operasional
Setelah mengimplementasikan sistem kontrol, bank 

harus memonitor efektivitas dari pelaksanaan kontrol 
tersebut. Untuk maksud itu, sebaiknya bank memiliki 
suatu sistem informasi manajemen yang dapat melacak 
kinerja operasional dan keuangan untuk dilaporkan pada 
manajemen senior untuk menilai apakah sistem kontrol 
sudah berjalan secara efektif  atau tidak. Sebagai alat 
untuk menilai kualitas pelaksanaan manajemen risiko 
operasional bank, manajemen bank harus mempunyai 
jawaban atas pertanyaan seperti berikut:

a. Dari mana bank dapat memperoleh sumber 
informasi, apakah dari pengalaman bank sendiri 
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dalam melakukan proses kerja atau menggunakan 
data dari industri di luar bank?

b. Siapa yang melakukan proses kaji ulang dan 
mengembangkan proses menentukan eksposur 
risiko operasional?

c. Bagaimana rencana strategi bank untuk melakukan 
mitigasi dan memonitor risiko tersebut?

d. Apakah dalam menentukan strategi untuk miti-
gasi risiko operasional, bank mempertimbangkan 
dampak dari strategi tersebut pada kemungkinan 
menciptakan timbulnya risiko lain seperti risiko 
pasar, risiko pembiayaan, risiko legal, risiko 
reputasi, risiko strategik, dan sebagainya?

e. Ukuran yang digunakan bank untuk menilai 
efektivitas dari strategi yang dipilih.

f. Dalam melakukan proses identifikasi risiko opera-
sional, bagaimana bank menilai kecukupan dalam 
mengendalikan risiko inheren dari aktivitas bank? 

Dengan melakukan tanyajawab seperti di atas, 
manajemen senior dapat menilai kualitas manajemen 
risiko operasional bank dan menilai peluang kelemahan 
dalam proses identifikasi, assessment, monitoring dan 
pengawasan dari risiko operasional (Ikatan Bangkir 
Indonesia, Kesehatan Bank Berbasis Risiko, 2016: 62).
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3. Pengelolaan Risiko Operasional
Pengelolaan risiko operasional bagi bank bukan 

sesuatu yang baru, hal tersebut telah lama dilakukan 
misalnya dalam hal mencegah terjadinya fraud, 
mengurangi kesalahan dalam transaksi sehari-hari dan 
lain sebagainya. Namun, pengelolaan risiko operasional 
secara komprehensif  dan disetarakan dengan penge-
lolaan risiko pembiayaan dan pasar merupakan sesuatu 
hal yang baru.

Membangun manajemen risiko operasional se-
suai praktik terbaik berarti membangun lingkungan 
manajemen risiko yang memadai, adanya pengawasan 
dari regulator dan pengungkapan atau budaya tran-
sparan yang memadai. Lingkungan manajemen risiko 
yang memadai meliputi adanya pengawasan dan peran 
aktif  Direksi dan Komisaris. Manajemen risiko meliputi 
identifikasi, assessment, monitoring dan kontrol/
mitigasi atas seluruh produk, aktivitas, proses dan 
sistem. Termasuk harus melakukan assessment atas 
produk, aktivitas, proses dan sistem baru yang akan 
diluncurkan/dijalankan, laporan atas profil risiko secara 
berkala, pengelolaan manajemen risiko terkait teknologi 
informasi dan adanya Business Continuity Management 
(BCM) yang dapat menjamin kelangsungan usaha bank 
dalam kondisi bencana. 
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a. Risk and Control Self-Assessment (RCSA)

 Setiap aktivitas bisnis dan operasional yang 
dijalankan bank selalu melekat risiko baik kerugian 
finansial maupun non-finansial yang disebabkan 
faktor manusia, prosedur, sistem maupun force 
majeure. Shingga dibutuhkannya identifikasi, 
pengawasan dan penilaian risiko (Risk-Assessment) 
atas potensi yang timbul.

 RCSA sendiri merupakan proses manajemen 
risiko operasional untuk mengidentifikasi dan 
mengukur risiko operasional yang bersifat kualitatif  
dengan menggunakan dimensi dampak (impact) dan 
kemungkinan kejadian (likelihood). Proses penilaian 
risiko dilakukan dengan mempergunakan suatu 
daftar (checklist) yang berisi butir-butir pertanyaan 
tentang evaluasi tingkat risiko yang mencakup 
kemungkinan kejadian, besarnya dampak dan 
tingkat efektifitas kontrol.

 Setiap kejadian kerugian memiliki beberapa aspek 
penting yang harus diperhatikan oleh bank, yaitu:

1) Seberapa besar kemungkinan kerugian 
tersebut terjadi di masa datang.

2) Seberapa besar dampak tersebut yang 
dapat tentukan dalam bentuk/satuan biaya 
langsung, biaya tidak langsung dan biaya ke-
sempatan (opportunity cost).
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3) Seberapa penting kejadian tersebut jika 
dilihat dari tingkat potensi risiko sehingga 
kejadian tersebut termasuk kelompok kritis 
yang perlu memperoleh perhatian khusus.

4) Struktur atau uraian kejadian perlu dikaji 
dengan maksud agar bank dapat menindak-
lanjuti dengan tepat begitu kejadian serupa 
mulai terlihat.

5) Dengan melakukan mapping data kerugian 
berdasarkan frekuensi dan dampak risiko 
operasional maka perlu dilakukan prioritisasi 
risiko yang akan ditindaklanjuti.

b. Loss Event Database (LED)

 LED merupakan perangkat untuk pencatatan 
kerugian terkait risiko operasional secara sistematis. 
Prinsip dasar dari LED adalah bahwa pencatatan 
LED harus dinilai lengkap, akurat dan konsisten. 
Data yang wajib dilakukan input oleh unit kerja 
adalah:

1) Actual loss adalah kerugian finansial yang 
disebabkan oleh suatu kejadian operasional 
bank dan pada akhir hari tidak dapat dilakukan 
recovery loss.

2) Action Plan yaitu melakukan langkah 
kongkrit mengenai tindakan mitigasi risiko 
operasional, baik dalam bentuk corrective 
action maupun preventive action.
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 Salah satu persoalan penting dalam rangka 
pengelolaan risiko operasional adalah tersedianya 
database kerugian risiko operasional. Tanpa data-
base kerugian, bank nantinya akan mengalami 
kesulitan dalam proses penyusunan model peng-
ukuran kerugian risiko operasional. Database 
kerugian juga dapat digunakan sebagai alat untuk 
melakukan validasi setiap proses penilaian risiko 
atau prediksi risiko. Selain itu, LED juga digunakan 
untuk memastikan bahwa proses pengendalian 
internal dirasa cukup atau tidak.

c. Key Risk Indicator (KRI)

 KRI merupakan alat untuk melakukan monitor dan 
memprediksi kejadian terkait risiko operasional. 
KRI merupakan alat untuk monitoring kualitas 
kontrol, mengendalikan penyebab risiko (risk 
drivers) dan eksposur risiko. KRI menjadi pelengkap 
RCSA khususnya secara kontinyu melakukan 
monitoring aktivitas dan efektivitas dari kualitas 
kontrol dari suatu unit kerja dan suatu kategori 
risiko operasional yang penting. Proses monitoring 
kualitas kontrol dengan RCSA dilakukan secara 
periode jangka waktu relatif  panjang, tapi KRI 
melakukan monitoring tersebut dengan periode 
waktu lebih pendek, bahkan dapat dilakukan secara 
harian apabila dipandang perlu. Dengan demikian, 
KRI memungkinkan mengelola risiko operasional 
secara dinamis dan memeroleh profil risiko terkini 
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dan memberikan petunjuk pada potensi risiko. Jadi, 
untuk mengefektifkan pengelolaan KRI, bank harus 
memantau dan mencatat data KRI secara berkala, 
baik harian, mingguan, bulanan, semesteran atau 
bahkan tahunan, tergantung ketersediaan data.

Oleh karena KRI terintegrasi dalam proses 
manajemen risiko, maka KRI memerlukan suatu referensi 
sebagai kriteria untuk melakukan eskalasi atau tindakan 
manajemen. KRI menggunakan suatu batas (threshold) 
agar manajemen senior senantiasa terinformasi 
mengenai potensi risiko yang berkembang di perusahaan. 
Batas atau trigger level tersebut menunjukkan tingkat 
toleransi dari bank atau unit kerja. KRI bukan ukuran 
risiko, tetapi merupakan indikator tingkat risiko yang 
dinilai membahayakan pada area bisnis, fungsi atau 
proses tertentu. Implementasi KRI harus diupayakan 
objektif  dan dapat dilakukan kuantifikasi berdasarkan 
fakta dan harus ditetapkan kisaran yang dapat diterima. 
KRI diupayakan prediktif  dan menunjukkan suatu tren 
supaya dapat dianalisis lebih lanjut.

Hasil pemantauan KRI dilaporkan kepada pihak-
pihak yang berkepentingan untuk dilakukan tindak 
lanjut. Hasil pencatatan atas pemantauan KRI minimal 
disampaikan kepada kepala unit kerja. Untuk lebih 
memudahkan dan lebih komprehensif, dokumen pelaporan 
disajikan dalam bentuk profil yang juga membandingkan 
tingkat risiko antar waktu. (Ikatan Bangkir Indonesia, 
Manajemen Risiko 3, 169-179: 2015). 
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4. Business Continuity Management (BCM)
Manajemen bank harus memastikan bahwa bank 

memiliki program BCM. Gangguan operasional dapat 
saja terjadi di setiap kesempatan dengan atau tanpa 
peringatan dini, dengan dampak u,ang sulit untuk 
diprediksi Program BCM yang efektif  diperlukan agar 
bank dapat segera memulihkan proses bisnis dengan 
waktu singkat apabila sewaktu-waktu terjadi gangguan 
operasional yang tidak diharapkan. Tujuan dari BCM 
adalah meminimalkan kerugian pada bank, agar 
banktetap dapat memberikan pelayanan pada nasabah. 
Tujuan lain BCM adalah melakukan mitigasi dampak 
negatif  dari gangguan terhadap rencana strategis 
bank, reputasi, operasional bank, likuiditas, kualitas 
pembiayaan, posisi pasar, dan kemampuan untuk 
mematuhi semua ketentuan yang berlaku.

Direksi harus dapat memastikan bahwa bank 
memiliki kebijakan dan prosedur serta proses 
pengawasan, agar sistem data bank cukup memperoleh 
proteksi, khususnya data keuangan. Bank dapat 
melakukan restore data nasabah, dan dapat digunakan 
pada saat terjadi gangguan serius akibat terjadi bencana. 
Sistem teknologi bank saat ini berkembang dengan pesat, 
dan operasional bank sangat tergantung dari sistem 
teknologi. Direksi harus memahami sistem informasi 
pada bank, memahami kebutuhan untuk melakukan 
perbaikan sistem, dan bagaimana rencana perbaikan 
sistem memberikan dampak pada sistem keamanan. 
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Peringatan akan BCM yang kurang, dapat dilihat dari 
beberapa faktor yaitu: Bank tidak memiliki prosedur 
BCM yang memadai sesuai dengan kompleksitas bank 
dan tidak pernah atau jarang melakukan tes terhadap 
sistem BCM dengan pengawasan tim audit. 

5. Pengukuran Risiko InherenRisiko Operasional
Sesuai SEOJK Nomor. 10/SEOJK.03/2014, me-

ngenai pengukuran profil risiko bank umum, parameter di 
bawah ini dapat digunakan sebagai parameter indikator 
risiko operasional. 

a. Karakteristik dan Kompleksitas Bisnis, meliputi:

1) Skala usaha dan struktur organisasi bank 

2) Kompleksitas proses bisnis dan keragaman 
produk/jasa 

3) Corporate action dan pengembangan bisnis 
baru

4) Outsourcing

Tingginya kompleksitas bisnis dan tingkat 
keragaman produk bank akan menyebabkan proses 
kerja menjadi lebih kompleks dan lebih bervariasi, 
baik yang dilakukan secara manual maupun secara 
otomatis sehingga berpotensi menimbulkan potensi 
kerugian terkait risiko operasional.

b. Sumber Daya Manusia

1) Penerapan sumber daya manusia.
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2) Kegagalan terkait faktor manusia (human 
error).

Manajemen sumber daya mariusia yang 
tidak efektif  dapat menimbulkan potensi kerugian 
terkait risiko operasional. 

c. Teknologi Informasi dan Infrastruktur Pendukung

1) Tingkat kompleksitas teknologi informasi.

2) Perubahan sistem teknologi informasi.

3) Kerentanan sistem teknologi informasi 
terhadap ancaman dan serangan.

4) Tingkat kematangan atau maturity dari sistem 
teknologi informasi.

5) Tingkat kegagalan sistem teknologi infor-
masi.

6) Keandalan infrastruktur pendukung.

Sistem teknologi informasi yang sudah tidak 
memadai dan/atau pengelolaan dan sistem kontrol 
yang tidak efektif  berpotensi menimbulkan ke-
rugian terkait risiko operasional.

d. Fraud

 Penilaian fraud dilakukan dengan cara melakukan 
estimasi terhadap probabilitas dan besar dampak 
dari fraud yang pernah terjadi pada penilaian 
sebelumnya, termasuk potensi kejadian fraud 
yang timbul akibat terdapat kelemahan pada aspek 
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bisnis, SDM, sistem teknologi informasi atau faktor 
eksternal.

e. Kejadian Eksternal

 Frekuensi dan materialitas kejadian eksternal yang 
berdampak pada kegiatan operasional bank, seperti 
terorisme, kriminalitas, pandemik, serta bencana 
alam dengan mempertimbangkan kondisi lokasi dan 
geografis kantor bank.

6. Referensi Risiko Inheren Operasional yang Dinilai 
Rendah

a. Bisnis bank, Produk dan jasa, mekanisme bisnis, 
serta struktur organisasi dinilai relatif  sederhana.

b. volume transaksi relatif  rendah, aksi korporasi 
dinilai tidak signifikan.

c. Penggunaan tenaga alih relatif  tidak besar dan 
jumlah sumber daya manusia dinilai memadai, 
sehingga potensi kerugian akibat kesalahan 
manusia dinilai minimal.

d. Penggunaan teknologi informasi sudah matang, 
jarang ada perubahan pada bidang teknologi 
informasi dan dinilai tahan terhadap gangguan 
dengan infrastruktur yang dinilai sangat handal.

e. Peristiwa terkait fraud baik internal maupun 
eksternal dinilai rendah dibandingkan dengan 
volume transaksi.
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f. Ancaman dari pihak eksternal dinilai rendah.

E. RISIKO HUKUM 
Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat 

tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. 
Risiko ini timbul antara lain karena adanya ketiadaan 
peraturan perundang-undangan yang mendukung atau 
kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat 
sah kontrak atau agunan yang tidak memadai.

1. Pengukuran Risiko Inheren  Risiko Hukum
Sesuai SEOJK Nomor. 10/SEOJK.03/2014, pe-

nilaian risiko inheren atas risiko hukum dan parameter/
indikator yang digunakan meliputi faktor Litigasi, 
Kelemahan Perikatan dan Ketiadaan Peraturan Per-
undang-Undangan.

a. Faktor Litigasi

 Litigasi dapat terjadi karena adanya gugatan 
atau tuntutan dari pihak ketiga kepada bank atau 
tuntutan yang diajukan pada pihak ketiga baik 
melalui pengadilan maupun luar pengadilan. 
Gugatan dan tuntutan tersebut pada dasarnya 
berpotensi menimbulkan biaya yang dapat 
merugikan bank. Faktor litigasi meliputi:
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1) Besar nominal gugatan yang diajukan atas 
estimasi kerugian yang dapat dialami oleh 
bank dibandingkan dengan jumlah modal 
bank.

2) Besar kerugian bank akibat putusan 
pengadilan yang sudah memiliki kekuatan 
hukum yang tetap dibandingkan dengan 
jumlah modal bank.

3) Dasar dari gugatan yang terjadi dan pihak 
yang menggugat bank serta tindakan hukum 
yang diambil oleh bank.

4) Kemungkinan timbulnya gugatan serupa 
karena bank memiliki standar perjanjian yang 
seragam dan estimasi kerugian dibandingkan 
dengan jumlah modal bank.

b. Faktor Kelemahan Perikatan

 Kelemahan perikatan yang dilakukan oleh bank 
merupakan sumber terjadinya permasalahan atau 
sengketa yang dapat menimbulkan potensi risiko 
hukum bagi bank.

1) Syarat keabsahan perjanjian tidak terpenuhi.

2) Terdapat kelemahan klausul perjanjian atau 
persyaratan yang sudah disetujui bersama 
tidak dapat dipenuhi oleh debitur.

3) Pemahaman para pihak terkait dengan 
perjanjian terutama mengenai risiko-risiko 
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yang ada dalam suatu transaksi yang kompleks 
dan menggunakan istilah yang tidak mudah 
dipahami atau tidak lazim bagi masyarakat 
umum.

4) Isi dari perjanjian tidak dapat dilaksanakan 
baik sebagian maupun seluruhnya.

5) Keberadaan dokumen pendukung terkait 
dengan perjanjian bank dengan pihak ketiga.

6) Pembaruan dan review dari penggunaan 
standar perjanjian oleh bank atau pihak 
independen.

7) Penggunaan pilihan hukum Indonesia atas 
perjanjian yang diadakan oleh bank dan 
penetapan forum tempat penyelesaian 
sengketa.

c. Faktor Sistem Perundangan Tidak Tersedia atau 
Terjadi Perubahan

 Jumlah dan nilai nominal dari total produk bank 
yang belum diatur oleh peraturan perundang-
undangan secara jelas dan produk tersebut 
cenderung memiliki tingkat kompleksitas 
yang tinggi, dibandingkan dengan modal yang 
dimiliki bank. Penggunaan standar perjanjian 
yang belum diperbarui walaupun telah ada 
perubahan best practice atau peraturan perundang-
undangan. Ketiadaan peraturan perundang-
undangan terutama atas produk dan jasa yang 
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dimiliki bank atau transaksi yang dilakukan bank 
akan mengakibatkan produk tersebut menjadi 
sengketa di kemudian harinya sehingga berpotensi 
menimbulkan Risiko Hukum.

2. Referensi Risiko Inheren Hukum yang Dinilai 
Rendah

1) Dalam periode waktu yang panjang jarang terdapat 
proses litigasi pada bank. Frekuensi rendah, reputasi 
bank jauh dari gangguan, dan dampak dari risiko 
hukum terhadap keuangan bank dinilai rendah.

2) Perjanjian yang dibuat bank dengan pihak lain 
dinilai memadai.

3) Aktivitas produk dan jasa bank dinilai sudah sesuai 
ketentuan yang berlaku.

F. RISIKO STRATEGIK
Risiko strategik merupakan risiko yang timbul 

akibat ketidaktepatan dalam mengambil keputusan, 
kebijakan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan 
strategic, kelemahan dalam proses formulasi strategi 
serta kegagalan bank dalam menghadapi perubahan 
lingkungan bisnis dan pasar. Dalam menilai risiko 
inheren atas risiko strategik parameter/indikator yang 
digunakan adalah Strategi bisnis bank, posisi bisnis bank 
dan pencapaian rencana bisnis bank. Penilaian parameter 
yang dapat digunakan sebagai indikator risiko strategik 
sesuai ketentuan SEOJK Nomor. 10/SEOJK.03/2014, 
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yaitu mengukur apakah penerapan sasaran strategis oleh 
Dewan Direksi yang didukung dengan kondisi eksternal 
maupun internal dari bank.

1. Kesesuaian Strategi dengan Kondisi Lingkungan 
Bisnis
Sesuai SEOJK Nomor. 10/SEOJK.03/2014, indi-

kator penilaian dalam penetapan tujuan strategik oleh 
Direksi didukung dengan kondisi internal maupun 
eksternal dari lingkungan bisnis bank meliputi: 

a. Faktor internal, antara lain:

1) visi, misi, dan arah bisnis yang menjadi target 
bank.

2) Kultur organisasi, khususnya apabila 
penetapan tujuan strategik mensyaratkan 
perubahan struktur organisasi dan 
penyesuaian tujuan bisnis.

3) Faktor kemampuan organisasi yang 
mencakup antara lain sumber daya 
manusia, infrastruktur, dan sistem teknologi 
manajemen informasi.

4) Tingkat toleransi risiko yaitu tingkat 
kemampuan keuangan bank menyerap 
risiko. 

b. Faktor eksternal, antara lain:

1) Kondisi makro ekonomi
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2) Perkembangan teknologi

3) Tingkat persaingan usaha.

2. Strategi Berisiko Tinggi dan Strategi Berisiko 
Rendah
Tingkat risiko inheren ditimbulkan oleh pilihan 

strategi bank.

a. Strategi berisiko rendah adalah strategi di mana 
bank melakukan kegiatan usaha pada pangsa pasar 
dan nasabah yang telah dikenal sebelumnya atau 
menyediakan produk yang bersifattradisional 
sehingga tingkat pertumbuhan usaha cenderung 
stabil dan dapat diprediksi.

b. Strategi berisiko tinggi adalah strategi di mana 
bank berencana masuk dalam area bisnis baru, baik 
pangsa pasar, produk atau jasa, maupun nasabah 
baru.

3. Posisi Bisnis Bank
Seberapa besar tingkat keberhasilan/kegagalan 

bank dalam mencapai tujuan dapat dinilai berdasarkan 
posisi bank di pasar dan keunggulan kompetitif  yang 
dimiliki, baik terhadap peer group mupun industri 
perbankan secara keseluruhan. Penilaian antara lain 
didasarkan pada: 

a. Pasar di mana bank melaksanakan kegiatan usaha. 

b. Pesaing dan keunggulan bersaing. 
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c. Efisiensi dalam melaksanakan kegiatan usaha.

d. Diversifikasi kegiatan usaha dan cakupan wilayah 
operasional. 

e. Kondisi makro ekonomi dan dampaknya pada 
kondisi bank.

3. Pencapaian Rencana Bisnis Bank (RBB)
Tujuan penilaian pencapaian target rencana bisnis 

bank adalah untuk mengukur seberapa besar deviasi 
realisasi RBB dibandingkan dengan rencana strategik 
bank.

4. Peferensi Risiko Inheren Straegik yang Dinilai 
Rendah

a. Strategi bank dinilai konservatif  dengan risiko 
rendah. 

b. Produk dan aktivitas bank relati sederhana, stabil 
dan dinilai tidak kompleks. 

c. Bank hanya melanjutkan strategi yang ada dan 
sudah berlangsung dengan baik dengan tingkat 
keberhasilan yang dinilai tinggi.

d. Bank mempunyai keunggulan kompetitif  terhadap 
bank lain yang stabil, tidak ada ancaman dari 
pesaing lama maupun baru.

e. Pencapaian rencana bisnis bank dinilai cukup 
memadai.
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G. RISIKO KEPATUHAN
Kepatuhan (compliance) sudah menjadi keharusan 

dalam bisnis perbankan, terlebih lagi perbankan 
syariah yang memiliki 2 sisi kepatuhan, bukan hanya 
terhadap hukum positif  melainkan sisi hukum Islam 
yang implementasinya termuat dalam Alquran, Hadits 
dan Ijmak Qias para ulama (Ikatan Bankir Indonesia, 
Memahami Bisnis Bank Syariah, 2018: 358). Risiko 
kepatuhan merupakan risiko yang timbul akibat bank 
tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan 
perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. 
Sumber risiko kepatuhan antara lain timbul karena 
perilaku hukum maupun perilaku organisasi terhadap 
ketentuan maupun etika bisnis yang berlaku (SEOJK 
Nomor. 10/SEOJK.03/2014).

1. Kepatuhan pada Peraturan yang Berlaku
Karena kepentingan masyarakat perlu dilindungi, 

bisnis perbankan banyak dikendalikan oleh berbagai 
peraturan dan regulasi, khususnya Peraturan Bank 
Indonesia (PBI) dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) 
atau peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan 
Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK).

Peraturan perbankan, mengatur tentang siapa 
atau pihak mana saja yang diperkenankan memiliki 
bank, siapa yang diperbolehkan menjadi pengurus atau 
manajemen bank, berapa maksimum pinjaman yang 
dapat diberikan pada satu nasabah atau grup nasabah 
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tertentu, berapa modal minimum yang wajib dimiliki 
bank, di mana saja bank dapat membuka kantor cabang, 
produk dan jasa apa yang diperkenankan dipasarkan 
oleh bank, dan berbagai aspek operasional perbankan 
lainnya.

Selain patuh pada peraturan yang berlaku, 
manajemen bank harus paham mengenai kondisi 
keuangan bank. Untuk menjaga risiko kerugian, bank 
menetapkan berbagai sistem limit untuk menjaga agar 
besar kerugian tidak melebihi sesuai toleransi risiko 
yang ditetapkan. Bank harus secara periodik memeriksa 
kinerja keuangan untuk memastikan bahwa kebijakan 
yang ditetapkan dipenuhi. Monitoring kondisi bank 
dapat dilakukan melalui wawancara dengan pejabat 
bank, hasil audit baik internal maupun audit eksernal, 
pelaksanaan pencapaian anggaran bank dan melalui 
laporan keuangan bank. Sumber data tersebut dapat 
digunakan untuk menilai efektivitas kontrol internal 
bank, identifikasi kelemahan dan menilai kualitas 
keuangan bank.

2. Penilaian Risiko InherenRisiko Kepatuhan
Sesuai SEOJK Nomor. 10/SEOJK.03/2014, dalam 

menilai risiko inheren atas risiko kepatuhan, parameter/
indikator yang digunakan adalah:
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a. Jenis dan Signifikansi Pelanggaran yang Dilakukan

 Cakupan pelanggaran merupakan pelangga ran 
terhadap ketenuan yang berlaku dan komitmen 
kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk sanksi 
yang dikenakan atas pelanggaran yang dilakukan 
oleh bank. Parameter yang dinilai adalah:

1) Jenis pelanggaran atau ketidakpatuhan yang 
dilakukan oleh bank.

2) Jenis pelanggaran atau ketidakpatuhan yang 
dilakukan oleh bank baik berdasarkan temuan 
audit maupun otoritas.

3) Jumlah sanksi denda kewajiban membayar 
yang dikenakan kepada bank dari otoritas.

b. Frekuensi Pelanggaran atau Track Record Ketidak-
patuhan Bank

 Frekuensi lebih bersifat historis dengan melihat tren 
kepatuhan bank selama tiga tahun terakhir untuk 
mengetahui apakah jenis pelanggaran yang 
dilakukan berulang ataukah memang atas kesalahan 
tersebut tidak dilakukan perbaikan signifikan oleh 
bank. Parameter yang dinilai adalah:

1) Jenis dan frekuensi pelanggaran yang sama 
yang ditemukan setiap tahunnya dalam tiga 
tahun terakhir.

2) Signifikansi tindak lanjut bank atas temuan 
tersebut.
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c. Pelanggaran terhadap Ketentuan atau Standar Bisnis 
yang Berlaku Umum untuk Transaksi Keuangan 
Tertentu

 Pelanggaran atas ketentuan pada transaksi 
keuangan tertentu terjadi karena tidak sesuai 
dengan standar yang berlaku umum. Sebagai 
contoh, adanya pelanggaran terhadap UCP, ICC, 
ataupun standar-standar lainnya yang berlaku 
secara umum pada sektor keuangan.

d. Referensi Risiko Inheren Kepatuhan yang Dinilai 
Rendah

1) Selama periode penilaian, tidakterdapat 
pelanggaran peraturan dari bank terhadap 
ketentuan dan regulasi u,ang berlaku.

2) Track record kepatuhan bankterhadap per-
aturan yang berlaku dinilai sangat baik 

3) Bank sudah menerapkan standar dan kode 
etik bankir. 

H. RISIKO REPUTASI
Risiko reputasi merupakan risiko yang terjadi akibat 

menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang 
bersumber dari persepsi negatif  terhadap bank. Salah 
satu pendekatan yang digunakan dalam mengategorikan 
sumber risiko reputasi bersifat tidak langsung (below the 
line) dan bersifat langsung (above the line). Sesuai SEOJK 
Nomor. 10/SEOJK.03/2014, penilaian risiko inheren atas 
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risiko reputasi, parameter/indikator yang digunakan 
adalah:

1. Pengaruh Reputasi dari Pemilik Bank dan 
Perusahaan terkait
Pengaruh reputasi/berita negatif  dari pemilik 

Bank dan/atau perusahaan terkait dengan bank terkait 
kredibilitasnya merupakan salah satu faktor yang dapat 
menyebabkan peningkatan Risiko Reputasi pada Bank.

2. Pelanggaran Etika Bisnis
Dalam hal ini yang perlu diperhatikan apabila 

bank melakukan pelanggaran terhadap etika/norma-
norma bisnis yang berlaku secara umum. Pelanggaran 
ini dapat terlihat melalui: transparansi informasi bisnis 
keuangan, kerja sama bisnis dengan stakeholder lainnya 
dan penerapan prinsip Syariah.

3. Kompleksitas Produk dan Kerja Sama Bisnis 
Bank.
Produk yang kompleks dan kerjasama dengan 

mitra bisnis dapat terekspos pada Risiko Reputasi apabila 
terdapat kesalahpahaman penggunaan produk/jasa atau 
pemberitaan negatif  pada mitra bisnis.

a. jumlah dan tingkat penggunaan nasabah atas 
produk bank dengan kategori kompleks,

b. jumlah dan materialitas kerja sama bank dengan 
mitra bisnis. 
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4. Referensi Risiko Inheren Reputasi yang Dinilai 
Rendah

a. Selama periode penilaian, tidak terdapat pengaruh 
reputasi negatif  dari pemilik bank dan perusahaan 
terkait. 

b. Potensi pelanggaran etika bisnis bank dinilai 
minim. 

c. Produk bank relatif  sederhana dan mudah 
dipahami nasabah sehingga kecil kemungkinan 
menimbulkan risiko reputasi. 

d. Kerja sama dengan mitra bisnis tidak banyak 
sehingga kecil kernungkinan terjadi dispute. 

e. Frekuensi pemberitaan negatif  dinilai sedikit dan 
tidak material, dengan lingkup pemberitaan 
terbatas. 

f. Frekuensi keluhan nasabah dinilai rendah dan tidak 
material.

I. RISIKO IMBAL HASIL (KHUSUS BANK SYARIAH) 
Sesuai SEOJK Nomor. 10/SEOJK.03/2014. Ter-

dapat beberapa parameter/indikator yang dijadikan 
sebagai alat ukur risiko ini yaitu:
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1. Komposisi Dana Pihak Ketiga
Non-Core Deposits•  

 Total Dana Pihak Ketiga

 Non-core deposit adalah giro, tabungan dan deposito 
yang tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin 
Simpanan (nominal lebih besar dari Rp 2 miliar). Total 
dana pihak ketiga adalah seluruh dana pihak ketiga 
bukan bank berupa giro, tabungan dan deposito.

2. Strategi dan Kinerja Bank dalam Menghasilkan 
Laba
Pembiayaan Berbasis Utang • Piutang
Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil

 Pembiayaan berbasis utang piutang adalah 
pembiayaan kepada Bank dan pihak ketiga bukan 
bank yang memiliki imbal hasil yang tetap antara 
lain murabahah, istishna, dan ijarah (termasuk 
musyarakah mutanaqisah). Pembiayaan Berbasis 
Bagi Hasil adalah pembiayaan kepada Bank dan 
pihak ketiga bukan bank yang memiliki imbal 
hasil yang volatile antara lain mudharabah dan 
musyarakah.

Pembiayaan Permasalah• 
Total Pembiayaan

 Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan 
kepada pihak ketiga bukan bank yang memiliki 
kualitas kurang lancar, diragukan dan macet. Total 
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Pembiayaan adalah pembiayaan kepada pihak 
ketiga bukan bank.

Laba Sebelum Pajak• 
Rata/Rata-rata Total Aset

 Laba sebelum pajak adalah laba sebagaimana 
tercatat dalam laba rugi bank tahun berjalan yang 
disetahunkan. Contoh: Untuk posisi bulan Juni 
akumulasi laba per posisi Juni dihitung dengan 
cara di bagi 6 dan dikalikan dengan 12. Rata-rata 
total aset adalah rata-rata-total aset dalam laporan 
keuangan bank. Contoh: untuk posisi bulan Juni 
dihitung dengan cara penjumlahan total aset posisi 
Januari sampai dengan Juni dibagi dengan 6.

3. Perilaku Nasabah Dana Pihak Ketiga
a. Korelasi antara tingka imbalan deposito mudha-

rabah dengan tingkat bunga deposito. Untuk 
mengetahui hubungan antara tingkat bunga bank 
konvensional dengan imbal hasil yang diberikan 
bank syariah kepada nasabah untuk deposito 1 
bulan. 

b. Realisasi bagi hasil deposito bank sesuai dengan 
jangka waktu terhadap bagi hasil deposito/bunga 
dari bank syariah lainnya/bank konvensional. 
Membandingkan bagi hasil yang diberikan oleh 
bank atas deposito untuk setiap jangka waktu 
terhadap bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah 
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lainnya atau bank konvensional atas nstrumen yang 
sama. 

c. Realisasi bagi hasil deposito bank terhadap instru-
men lainnya. Membandingkan bagi hasil yang 
diberikan oleh bank atas deposito untuk setiap 
jangka waktu terhadap bagi hasil yang diberikan 
oleh instrumen lainnya sukuk, reksadana dan 
obligasi.

J. RISIKO INVESTASI (KHUSUS BANK SYARIAH)

1. Komposisi dan Tingkat Konsentrasi Pembiayaan 
Berbasis Bagi Hasil
Total Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil• 
Total Pembiayaan

 Total pembiayaan berbasis bagi hasil adalah seluruh 
pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank dengan 
akad bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) baik 
yang menggunakan metode profi and loss sharing 
maupun revenue sharing. Total pembiayaan adalah 
pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank.

Total Pembiayaan Berbasis • 
Bagi Hasil Per Sektor Ekonomi
Total Pembiayaan 

 Pembiayaan berbasis bagi hasil per sektor ekonomi 
adalah seluruh pembiayaan kepada bank dan 
pihak ketiga bukan bank dengan akad bagi hasil per 
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kategori sektor ekonomi. Total pembiayaan adalah 
pembiayaan kepada bank dan pihak ketiga bukan 
bank. 

2. Kualitas Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil
Total Pembiayaan Berbasis • 
Bagi Hasil Kualitas Rendah
Total Pembiayaan

 Pembiayaan berbasis bagi hasil kualitas rendah 
adalah seluruh pembiayaan kepada pihak 
ketiga bukan bank dengan akad bagi hasil yang 
memiliki kualitas dalam perhatian khusus, kurang 
lancar, diragukan, dan macet, termasuk yang 
direstrukturisasi kualitas lancar. Total pembiayaan 
adalah pembiayaan kepada pihak ketiga bukan 
bank.

Total Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Bermasalah• 
Total Pembiayaan 

 Pembiayaan berbasis bagi hasil bermasalah adalah 
seluruh pembiayaan kepada pihak ketiga bukan 
bank dengan akad bagi hasil yang memiliki 
kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet. 
Total pembiayaan adalah pembiayaan kepada pihak 
ketiga bukan bank.

Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil • 
Bermasalah Per Sektor Ekonomi 
Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Per-Sektor Ekonomi
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 Pembiayaan berbasis bagi hasil bermasalah per 
sektor ekonomi adalah seluruh pembiayaan kepada 
pihak ketiga bukan bank dengan akad bagi hasil 
yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan, 
dan macet. Pembiayaan berbasis bagi hasil per 
sektor ekonomi adalah seluruh pembiayaan kepada 
pihak ketiga bukan bank dengan akad bagi hasil 
per kategori sektor ekonomi.

Potensi Kerugian (CKPN Mudharabah dan Musya-• 
rakah)
Total Pembiayan Berbasis Bagi Hasil

 Potensi kerugian (CKPN mudharabah dan 
musyarakah) adalah CKPN yang dibentuk atas 
pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank 
dengan akad bagi hasil, misalnya mudharabah dan 
musyarakah. Total pembiayaan berbasis bagi hasil 
adalah seluruh pembiayaan kepada pihak ketiga 
bukan bank dengan akad bagi hasil. 

3. Faktor Eksternal
Perubahan kondisi ekonomi, perubahan teknologi, 

ataupun regulasi yang memengaruhi usaha nasabah 
dan berdampak pada kemampuan nasabah untuk 
menghasilkan pendapatan.
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BAB 3
GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

S istem tata kelola yang baik menuntut 
pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam 
proses manajerial bank. Dengan mengenal 

prinsip-prinsip yang berlaku secara universal diharapkan 
bank dapat hidup secara berkelanjutan dan memberikan 
manfaat bagi para stakeholder. GCG merupakan 
pedoman mengenai kesepakatan antar stakeholder dalam 
mengidentifikasi dan merumuskan keputusan-keputusan 
strategik secara efektif  dan terkoordinasi. Kebutuhan 
akan pelaksanaan good govenance dalam organisasi sudah 
merupakan kebutuhan mendesak bagi manajemen 
bank. Kebijakan good governance harus memiliki 
perspektif  yang luas, komprehensif  dan terintegrasi 
sehingga bisa menjadi pedoman yang dapat diandalkan. 
Dewan Komisaris dan Dewan Direksi adalah para aktor 
yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya 



92     •     Moh. Baihaqi, Lalu Ahmad Ramadani

organisasi dalam rangka tercapainya tujuan organisasi 
sesuai dengan prinsip-prinsip corporate governance.

A. PRINSIP DASAR DAN PENERAPAN
Sejak diperkenalkan oleh The Organisation for 

Economic Co-Operation and Development (OECD), prinsip-
prinsip corporate governance berikut telah dijadikan acuan 
oleh negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Prinsip-
prinsip tersebut disusun secara universal sehingga 
dapat berlaku bagi semua negara atau perusahaan dan 
diselaraskan dengan sistem hukum, aturan, atau tata 
nilai yang berlaku di negara masing-masing. Prinsip-
prinsip tata kelola perusahaan yang baik ini antara lain:

1. Akuntabilitas (Accountability)
Akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan 

pertanggungjawaban bank sehingga pengelolaannya 
berjalan secara efektif  dan efisien. Manajemen bank 
harus memiliki kewenangan-kewenangan beserta 
kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi kepada pe-
megang saham dan stakeholder lainnya. Dewan Direksi 
bertanggung jawab atas keberhasilan bank dalam 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pemegang 
saham. Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan 
dan wajib memberikan nasihat kepada Direksi atas 
pengelolaan bank sehingga tujuan bank dapat tercapai. 
Hal yang perlu dilakukan untuk mengimplementasikan 
prinsip akuntabilitas adalah:
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a. Pimpinan dan karyawan mengetahui visi, misi, 
tujuan, dan target-target bank.

b. Pimpinan dan karyawan mengetahui dan me-
mahami peran, tugas dan tanggung jawab masing-
masing.

c. Uraian tugas setiap unit kerja ditetapkan dengan 
benar.

d. Proses pengambilan keputusan, mengacu dan me-
naati sistem serta prosedur yang telah ditentukan.

e. Proses check and balance dilakukan secara me-
nyeluruh di setiap unit kerja.

f. Sistem penilaian kinerja operasional, organisasi dan 
kinerja perseorangan telah ditetapkan, diterapkan 
dan dilakukan evaluasi dengan baik.

g. Pertanggungjawaban kinerja manajemen bank 
dilakukan secara rutin.

h. Hasil pekerjaan telah didokumentasikan, dipelihara 
dan dijaga dengan baik.

2. Pertanggungjawaban (Responsibility)
Responsibility merupakan kesesuaian pengelolaan 

bank dengan ketentuan yang berlaku dan prinsip-
prinsip pengelolaan bank yang sehat. Prinsip ini 
menuntut manajemen bank melakukan kegiatan 
dengan amanah. Manajemen bank harus menghindari 
segala biaya transaksi yang berpotensi merugikan 
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pihak ketiga maupun pihak lain di luar ketentuan yang 
telah disepakati, seperti tersirat pada undang-undang, 
regulasi, kontrak maupun pedoman operasional bank. 
Hal yang perlu dilakukan untuk mengimplementasikan 
prinsip Responsibility adalah:

a. Pimpinan dan karyawan mengetahui dan me-
mahami seluruh peraturan bank yang berlaku.

b. Pimpinan dan karyawan menerapkan sistem tata 
nilai dan budaya perusahaan yang ditetapkan 
bank.

c. Proses dalam pengambilan keputusan senantiasa 
mengacu dan menaati sistem dan prosedur yang 
telah ditetapkan.

d. Pimpinan dan karyawan bekerja sesuai dengan 
standar operasional, prosedur, maupun ketentuan 
yang berlaku.

e. Unit kerja organisasi bank berupaya menghindari 
pengelolaan bank yang berpotensi merugikan 
bank dan stakeholder.

f. Proses pendelegasian kewenangan telah dijalankan 
dengan cukup baik untuk menyelenggarakan pe-
kerjaan dengan baik.

g. Pimpinan dan unit kerja melakukan pertanggung-
jawaban hasil kerja secara baik.
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3. Keterbukaan (Transparancy)
Prinsip ini mengacu pada keterbukaan dalam 

mengemukakan informasi yang material dan relevan 
serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. 
Informasi harus diungkapkan secara tepat dan akurat. 
Informasi yang diungkapkan antara lain keadaan ke-
uangan, kinerja keuangan, kepemilikan dan pengelolaan 
bank. Audit yang dilakukan atas informasi harus di-
lakukan secara independen agar nasabah mengetahui 
keadaan bank sehingga nilai nasabah dapat ditingkatkan. 
Manajemen bank juga memberikan laporan pelaksanaan 
corporate governance kepada pihak pemerintah atau 
badan pengawas eksternal (Bank Indonesia, OJK, Kantor 
Menteri Negara BUMN dan lembaga negara yang 
ditetapkan dalam peraturan/perundangan).

Bank perlu juga menyampaikan pada publik sejauh 
mana tingkat kepatuhan telah dijalankan yang meliputi 
ketaatan pada peraturan dan undang-undang yang 
berlaku, arahan pemerintah, peraturan perpajakan, 
standar akuntansi serta prinsip-prinsip syariah. Hal yang 
perlu dilakukan untuk mengimplementasikan prinsip 
keterbukaan adalah:

a. Bahwa berbagai stakeholder (manajemen, karyawan 
dan pelanggan) dapat melihat dan memahami 
proses dalam pengambilan keputusan manajerial 
di bank.
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b. Nasabah berhak memperoleh informasi keuangan 
bank yang relevan secara berkala.

c. Proses pengumpulan dan pelaporan informasi 
operasional bank dilakukan oleh unit organisasi 
dan karyawan secara terbuka dan objektif  dengan 
tetap menjaga kerahasiaan nasabah.

d. Pimpinan, manajer dan karyawan bank melakukan 
keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan, 
sistem pengawasan dan standarisasi.

e. Informasi tentang prosedur dan kebijakan di unit 
kerja maupun unit organisasi telah dipublikasikan 
secara tertulis dan dapat diakses oleh semua pihak 
di dalam dan oleh unit-unit terkait di luar bank.

f. Auditor eksternal, komite audit, dan auditor 
internal memiliki akses atas informasi dengan 
syarat kerahasiaan tetap dijaga.

g. Menyampaikan laporan keuangan audited dan 
kinerja usaha ke publik secara rutin, maupun 
laporan corporate governance pada instansi yang 
berwenang. 

Sesuai dengan PBI No.7/6/PBI/2005, yang me-
ngatur tentang transparansi produk bank dan penggunaan 
informasi pribadi nasabah. Nasabah sering kali memilih 
produk bank berdasarkan informasi mengenai manfaat 
dari produk tersebut. Pada umumnya bank belum 
menjelaskan secara berimbang manfaat, risiko maupun 
biaya-biaya yang melekat pada suatu produk bank. Oleh 
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karena itu, tidak jarang timbul perselisihan antara bank 
dengan nasabah karena terdapat kesenjangan informasi 
mengenai karakteristik produk yang ditawarkan bank 
kepada nasabah. Nasabah berhak untuk memperoleh 
informasj yang lengkap, akurat, terkini dan utuh mengenai 
produk. Informasj yang kurang memadai mengenai 
produk bank berpotensi menimbulkan kerugian pada 
nasabah. Transparansi informasi mengenai produk bank 
merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan good 
governance di sektor perbankan.

Bank dilarang menggunakan data pribadi nasabah 
kepada pihak luar untuk tujuan komersial tanpa izin. 
Transparansi penggunaan data pribadi nasabah perlu 
dilakukan agar hak-hak nasabah tetap terjaga. Bank 
wajib meminta persetujuan tertulis dari nasabah dalam 
hal bank akan memberikan dan/atau menyebarluaskan 
data pribadi nasabah kepada pihak lain untuk tujuan 
komersial. Bank wajib terlebih dahulu menjelaskan 
tujuan dan konsekuensi dari pemberian dan/atau 
penyebarluasan data pribadi nasabah kepada pihak lain. 
Dalarn menerapkan transparansi informasi mengenai 
produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah, bank 
wajib menetapkan kebijakan dan memiliki prosedur 
tertulis yang meliputi transparansi informasi mengenai 
produk bank dan transparansi penggunaan data pribadi 
nasabah.

Apabila bank akan menggunakan data pribadi 
seseorang dan/atau sekelompok orang yang diperoleh 
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dari pihak lain untuk tujuan komersial, bank wajib 
memiliki jaminan tertulis dari pihak lain yang 
berisi persetujuan tertulis dari seseorang dan/atau 
sekelompok orang tersebut untuk menyebarluaskan 
data pribadinya.                                  

4. Kewajaran (Fairness)
Kewajaran yaitu keadilan dan kesetaraan dalam 

memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan 
perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Seluruh stakeholder harus memiliki kesempatan 
untuk mendapatkan perlakuan yang adil. Bank dilarang 
melakukan praktik-praktik tercela yang dilakukan 
oleh orang dalam, yang mengakibatkan kerugian bagi 
pihak lain. Setiap anggota Direksi harus melakukan 
keterbukaan jika menemukan transaksi-transaksi yang 
mengandung kepentingan dan gharar. Implementasi 
prinsip kewajaran adalah:

a. Manajemen bank dan karyawan memperhatikan 
kepentingan seluruh stakeholder secara wajar 
menurut ketentuan yang berlaku umum.

b. Perlakuan adil kepada seluruh pihak stakeholder 
(nasabah, pelanggan, pemilik) dalam memberikan 
pelayanan dan informasi.

c. Manajemen bank dan kepala unit kerja serta 
karyawan dapat membedakan kepentingan bank 
dengan kepentingan organisasi
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d. Perlakuan, pengembangan kerja kelompok, 
hubungan kerja dan pembinaan pada para 
karyawan dilakukan dengan memperhatikan hak 
dan kewajiban secara adil dan wajar.

5. Kemandirian (Independency)
Prinsip ini mengacu pada pengelolaan bank 

secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak 
manapun. Prinsip ini menuntut para pengelola bank 
agar dapat bertindak secara mandiri sesuai peran, tugas, 
fungsi dan tanggung jawab yang telah ditentukan dengan 
sistem operasional bank yang berlaku. Dalam prinsip ini 
tersirat bahwa pengelola bank harus tetap memberikan 
pengakuan terhadap hak-hak stakehoder yang ditentukan 
dalam undang-undang maupun peraturan bank. Hal 
yang perlu dilakukan untuk mengimplementasikan 
prinsip kemandirian adalah:

a. Keputusan manajemen bank hendaknya lepas 
dari kepentingan berbagai pihak yang merugikan 
bank.

b. Proses pengambilan keputusan telah dilakukan 
secara objektif  untuk kepentingan bank

B. LAPORAN PELAKSANAAN GCG
Laporan Pelaksanaan GCG minimal terdiri atas:

1. Transparansi pelaksanaan GCG bank dan,
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2. Kesimpulan umum hasil self-assessment pelaksanaan 
GCG bank.

Transparansi pelaksanaan GCG mengungkap seluruh 
aspek pelaksanaan prinsip-prinsip GCG meliputi 5 aspek 
cakupan GCG beserta kepatuhan bank terhadap aspek-
aspek tersebut yang meliputi:

a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan 
Komisaris dan Direksi, terdiri atas: 

1) Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi 
anggota Dewan Komisaris dan Direksi;

2) Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris 
dan Direksi;

3) Rekomendasi Dewan Komisaris.

b. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite, 
terdiri atas:

1) Struktur, keanggotaan, keahlian dan 
independensi anggota komite; 

2) Tugas dan tanggung jawab komite;

3) Frekuensi rapat komite;

4) Program kerja komite dan realisasi.

Penerapan fungsi kepatuhan, yang perlu diungkap 
adalah kinerja dari pelaksanaan fungsi kepatuhan, audit 
internal dan audit eksternal, yaitu antara lain: Fungsi 
kepatuhan (Tingkat kepatuhan bank), Fungsi audit 
internal dan Fungsi audit eksternal
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Efektivitas pelaksanaan audit eksternal dan 
kepatuhan bank, berkaitan dengan ketentuan 
mengenai:

a. Hubungan antara bank, akuntan publik dan Bank 
Indonesia bagi bank konvensional.

b. Hubungan antar bank yang melaksanakan ke giatan 
usaha berdasarkan prinsip syariah, kantor akuntan 
publik, akuntan publik, Dewan Pengawas Syariah 
dan Bank Indonesia bagi bank yang melaksanakan 
kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, se-
bagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia 
tentang transparansi kondisi keuangan bank.

Penerapan manajemen risiko termasuk sistem 
pengendalian intern. Informasi yang perlu diungkap 
adalah pelaksanaan kebijakan manajemen risiko bank, 
meliputi:

a. pengawasan aktif  Dewan Komisaris dan Direksi.

b. kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan 
limit.

c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pe-
mantauan dan pengendalian risiko serta sistem 
informasi manajemen risiko.

d. sistem pengendalian intern.

e. penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) 
dan penyediaan dana besar (large exposure).

f. rencana strategis bank.
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g. rencana jangka panjang (corporate plan).

h. rencana jangka menengah dan pendek (business 
plan).

i. transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan 
bank yang belum diungkap dalam laporan 
lainnya.

Dalam mengimplementasikan prinsip transparansi 
(transparency) sebagaimana termaksud di atas, bank 
diwajibkan menyampaikan laporan pelaksanaan GCG. 
Keberadaan laporan dimaksud diperlukan untuk 
mengedukasi serta meningkatkan check and balance 
stakeholder bank dan persaingan melalui mekanisme 
pasar.

C. SELFASSESSMENT PELAKSANAAN GCG
Penilaian governance structure bertujuan untuk 

menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola 
bank agar proses pelaksanaan prinsip GCG menghasilkan 
outcome yang sesuai dengan harapan stakeholders bank.

Struktur tata kelola bank adalah Komisaris, Direksi, 
Komite dan satuan kerja. Infrastruktur tata kelola 
bank antara lain kebijakan dan prosedur bank, sistem 
informasi manajemen, serta tugas pokok dan fungsi 
(tupoksi) masing-masing struktur organisasi.

Penilaian governance process bertujuan untuk 
menilai efektivitas proses pelaksanaan prinsip GCG yang 
didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata 
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kelola bank sehingga menghasilkan outcome yang sesuai 
dengan harapan stakeholders bank. Penilaian governance 
outcome bertujuan untuk menilai kualitas outcome yang 
memenuhi harapan stakeholders bank yang merupakan 
hasil proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung 
oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola 
bank.

Yang termasuk outcome mencakup aspek kualitatif  
dan kuantitatif, antara lain: kecukupan transparansi 
laporan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan, perlindungan konsumen, objektivitas dalam 
melakukan assessment/audit, kinerja bank seperti 
rentabilitas, efisiensi dan permodalan serta peningkatan 
penurunan kepatuhan seperti fraud, pelanggaran BMPK, 
pelanggaran ketentuan terkait laporan bank kepada 
OJK.

Dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas 
pelaksanaan GCG, bank diwajibkan secara berkala 
melakukan self-assessment secara komprehensif  terhadap 
kecukupan pelaksanaan GCG sehingga apabila masih 
terdapat kekurangan dalam implementasi, bank dapat 
segera menetapkan rencana tindak (action plan) yang 
meliputi tindakan korektif  (corrective action) yang di-
perlukan. 

Berdasarkan SEOJK Nomor. 10/SEOJK.03/2014, 
tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Syariah dan 
Unit Usaha Syariah, penilaian terhadap faktor GCG 
merupakan penilaian terhadap manajemen bank atas 
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pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Parameter yang 
digunakan dalam menilai pelaksanaan GCG bank 
adalah:

a. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG

b. Kecukupan tata kelola (governance) atas: Struktur, 
Proses dan Hasil penerapan GCG

c. Informasi lain yang terkait dengan GCG yang 
didasarkan pada data dan informasi yang relevan.

Kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola 
bank diperlukan agar proses pelaksanaan prinsip GCG 
menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan 
stakeholder.

a. Struktur tata kelola bank adalah: Komisaris, 
Direksi, Komite dan Satuan kerja pada bank.

b. Infrastruktur tata kelola bank antara lain: Ke-
bijakan dan prosedur bank serta Sistem informasi 
manajemen

c. Tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur 
organisasi.

Dalam mengelola bank sesuai kaidah GCG, peran 
Komisaris independen sangat diperlukan. Komisaris 
independen berfungsi untuk mengawasi dan memasti-
kan bahwa bank telah melakukan praktik-praktik 
akuntabilitas, responsibility, transparansi, disclosure, 
kemandirian, dan praktik keadilan menurut ketentuan 
yang berlaku. Keberadaan pihak-pihak independen 
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tersebut diharapkan dapat menciptakan check and 
balance, menghindari benturan kepentingan (conflict 
of  interest) dalam pelaksanaan tugas, serta melindungi 
kepentingan stakeholder khususnya pemilik dana dan 
pemegang saham minoritas. Dengan menerapkan kai-
dah GCG, maka dapat dibangun saling kepercayaan 
antara pemilik bank dan para manajemen bank (Dewan 
Direksi dan para manajer tingkat puncak). 

Bank akan memperoleh nilai perusahaan (value of  
the firm) yang maksimal apabila fungsi dan tugas masing-
masing pelaku organisasi bank dapat dipisahkan dengan 
membentuk:

a. Dewan Komisaris, meliputi Komisaris biasa dan 
Komisaris independen serta berbagai komite yang 
dibentuk. Fungsi utama Dewan Komisaris adalah 
mengawasi arah pengelolaan bank menurut 
prinsip-prinsip GCG.

b. Dewan Direksi yang bekerja full time dan tidak boleh 
merangkap pekerjaan. Mereka mengelola bank 
melalui berbagai keputusan manajerial strategik 
bank.

Dewan Komisaris
Fungsi Dewan Komisaris termasuk anggota Ko-

misaris independen mencakup dua peran sebagai 
berikut:
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Mengawasi Direksi dalam mencapai kinerja sesuai • 
businessplan dan memberikan nasihat kepada 
Direksi mengenai penyimpangan pengelolaan 
usaha yangtidak sesuai dengan arah yang ingin 
dituju oleh perusahaan.

Memantau penerapan dan efektivitas dari praktik • 
GCG.

Agar fungsi dan tugas Dewan Komisaris ini 
dapat berjalan dengan baik, perlu dipastikan bahwa 
setiap kebijakan dan keputusan Dewan Komisaris 
yang dikeluarkan tidak memihak kepentingan BOD 
sebagai (agent) atau bias kepada “kepentingan pemilik”. 
Komisaris independen dapat berperan dalam untuk 
mewakili kepentingan pemegang saham minoritas. 

1. Struktur Tata Kelola
Dalam kaitan dengan upaya menjalankan GCG di 

perusahaan seluruh anggota Komisaris atau Komisaris 
independen perlu mengerti dan menjalankan tugasnya 
dengan mengacu pada prinsip-prinsip GCG.

Jumlah Komisaris independen minimal 50% dari 
jumlah anggota Dewan Komisaris. Komisaris independen 
adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki 
hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan 
saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota 
Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang 
Saham Pengendali atau hubungan dengan bank, yang 
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dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak 
independen.

Mengingat tugas dan tanggung jawab utama 
Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan dan 
bukan melakukan pengelolaan kegiatan operasional 
bank, maka Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam 
pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, 
kecuali untuk:

a. Penyediaan dana kepada pihak terkait; dan 

b. Hal-hal yang diatur dalam artggaran dasar bank atau 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterlibatan atau persetujuan Dewan Komisaris 
dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional 
tersebut merupakan bagian dari tugas pengawasan Dewan 
Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab 
Direksi dalam pelaksanaan kepengurusan bank. Tugas 
pengawasan oleh Dewan Komisaris tersebut me  rupakan 
upaya pengawasan Dini yang perlu dilaksanakan.

a. Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 
(tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah 
anggota Direksi.

b. Minirnal 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris 
berdomisili di Indonesia.

c. Minimal 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris 
adalah Komisaris Independen.
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d. Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan 
kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan 
dalam ketentuan yang berlaku tentang Pelaksanaan 
Good Corporate Governance bagi Bank Umum, 
yaitu hanya merangkap jabatan sebagai:

1) anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau 
Pejabat Eksekutif  pada 1 (satu) lembaga/
perusahaan bukan Lembaga keuangan.

2) anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang 
melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) 
perusahaan anak lembaga keuangan bukan 
bank yang dimiliki oleh bank.

3) anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau 
Pejabat Eksekutif  pada 1 (satu) perusahaan 
yang merupakan pemegang saham bank.

4) pejabat pada paling banyak 3 (tiga) Lembaga 
nirlaba.

e. Komisaris Independen dapat merangkap jabatan 
sebagai ketua komite paling banyak pada 2 (dua) 
komite pada bank yang sama.

f. Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak saling 
memiliki hubungan keluarga sampai dengan 
derajat kedua dengan sesama anggota Dewan 
Komisaris dan/atau anggota Direksi.
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g. Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata 
tertib kerja yang telah mencantumkan antara lain 
pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.

h. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki 
integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan 
yang memadai.

i. Anggota Dewan Komisaris independen yang 
berasal dari mantan anggota Direksi yang berasal 
dari Bank yang bersangkutan dan tidak melakukan 
fungsi pengawasan yang dapat memengaruhi ke-
mampuannya untuk bertindak independen telah 
menjalani masa tunggu (cooling off ) paling kurang 
selama 6 (enam) bulan.

j. Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang 
memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, 
kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga 
dengan pemegang saham pengendali, anggota 
Dewan Komisaris lainnya, dan/atau anggota Direksi 
atau hubungan keuangan dan/atau hubungan 
kepemilikan saham dengan bank, yang dapat 
memengaruhi kemampuannya untuk bertindak 
independen.

k. Seluruh anggota Dewa’n Komisaris telah lulus 
fit and proper test dan telah memperoleh surat 
persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
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l. Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi 
yang memadai dan relevan dengan jabatannya 
untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

m. Anggota Dewan Komisaris memiliki kemauan 
dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran 
secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan 
pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan 
terkini terkait bidang keuangan lainnya yang 
mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung 
jawabnya.

2. Proses tata kelola bank
Proses tata kelola bank menilai efektivitas proses 

pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan 
struktur dan infrastruktur tata kelola bank sehingga 
menghasilkan hasil atau outcome yang sesuai dengan 
harapan stakeholder dari bank.

a. Pengangkatan dan/atau penggantian anggota 
Dewan Komisaris telah memperhatikan 
rekomendasi Komite Nominasi atau Komite 
Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh 
pers’etujuan dari RUPS.

b. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya 
untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan 
prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam 
setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan 
atau jenjang organisasi.
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c. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan 
terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 
Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, 
serta memberikan nasihat kepada Direksi.

d. Dalarn rangka melakukan tugas pengawasan, 
Komisaris telah mengarahkan, memantau, dan 
mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis 
bank.

e. Dewan Komisaris telah menyetujui dan 
mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dan 
strategi manajemen risiko minimal 1 kali dalam 
1 tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering 
dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor 
yang memengaruhi kegiatan usaha bank secara 
signifikan.

f. Dewan Komisaris mengevaluasi pertanggung-
jawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan 
atas pelaksanaan manajemen risiko secara berkala. 
Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan 
bahwa Direksi mengelola aktivitas dan risiko-risiko 
bank secara efektif.

g. Dewan Komisaris menyetujui dan mengawasi 
rencana bisnis bank dan rencana korporasi.

h. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan 
keputusan kegiatan operasional bank, kecuali 
ditetapkan lain dalam anggaran dasar bank dan/
atau RUPS.
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i. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa 
Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan 
rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) 
Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas 
Jasa Keuangan. dan/atau hasil pengawasan otoritas 
lainnya.

j. Dewan Komisaris memberitahukan secara tertulis 
kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 7 (tujuh) 
hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan 
perundang-undangan di bidang keuangan dan 
perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan 
yang dapat membahayakan kelangsungan usaha 
bank.

k. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan 
tanggung jawab secara independent.

l. Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, 
Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi 
dan Nominasi.

m. Pengangkatan anggota Komite telah dilakukan 
Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan 
Komisaris.

n. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Komite 
yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara 
efektif.

o. Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang 
cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung 
jawabnya secara optimal.
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p. Rapat Dewan Komisaris membahas permasalahan 
sesuai dengan agenda rapat dan diselenggarakan 
secara berkala, paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 
(dua) bulan.

q. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris 
telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat 
atau suara terbanyak dalam hal tidakterjadi 
musyawarah mufakat.

r. Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan 
bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/
atau pihak lain yang dapat mengurangi aset atau 
mengurangi keuntungan bank.

s. Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/
atau menerima keuntungan pribadi dari bank selain 
rernunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan 
RUPS.

t. Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan 
tugas Dewan Komisaris yang menyebabkan 
kegiatan operasional bank terganggu sehingga 
berdampak pada berkurangnya aset bank dan/atau 
berkurangnya keuntungan bank.

3. Hasil dari Proses Tata Kelola Bank
a. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan 

dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan 
baik, termasuk pengungkapan dissenting opinions 
secara jelas.



114     •     Moh. Baihaqi, Lalu Ahmad Ramadani

b. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dibagikan 
kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan 
pihak yang terkait 

c. Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan 
rekomendasi dan/atau arahan yang dapat diimple-
mentasikan oleh RUPS dan/atau Direksi.

d. Dalam laporan pelaksanaan Good Corporae 
Govemclnce, seluruh anggota Dewan Komisaris 
telah mengungkapkan paling kurang:

1) kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% 
atau lebih pada bank yang bersangkutan 
maupun pada bank dan perusahaan lain yang 
berkedudukan di dalam dan di luar negeri.

2) hubungan keuangan dan hubungan keluarga 
dengan pemegang saham pengendali, anggota 
Dewan Komisaris lainnya, dan/atau anggota 
Direksi Bank.

3) rangkap jabatan pada perusahaan atau 
lembaga lain.

4) remunerasi dan fasilitas lain.

e. Pelaksanaan pengawasan aktif  terhadap pelak-
sanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko 
telah dilakukan oleh Dewan Komisaris secara 
efektif.

f. Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan ke-
mampuan anggota Dewan Komisaris dalam 
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pengawasan bank yang ditunjukkan antara lain 
dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian 
permasalahan yang dihadapi bank, dan pencapaian 
hasil sesuai ekspektasi pemangku kepentingan 
(stakeholders).

g. Peningkatan budaya pembelajaran secara ber-
kelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan 
tentang perbankan dan perkembangan terkini 
terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung 
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota 
Dewan Komisaris.

h. Bank telah menerapkan manajemen risiko secara 
efektif  yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan 
usaha, ukuran, serta kemampuan bank.

Direksi
1. Struktur Tata Kelola

a. Jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) 
orang.

b. Seluruh anggota Direksi telah berdomisili di 
Indonesia.

c. Mayoritas anggota Direksi wajib rnemiliki pe-
ngalaman paling kurang 4 (empat) tahun dengan 
jabatan paling rendah sebagai pejabat eksekutif  
di industri perbankan dan paling kurang l (satu) 
tahun di antaranya menjabat paling rendah sebagai 
pejabat eksekutif  pada bank.
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d. Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai 
Komisaris, Direksi atau pejabat eksekutif  pada 
bank, perusahaan dan/atau lembaga lain kecuali 
terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam 
ketentuan yang berlaku tentang Pelaksanaan 
Good Corporate Governance bagi Bank Umum 
yaitu menjadi Dewan Komisaris dalam rangka 
melaksanakan tugas pengawasan atas penyertaan 
pada perusahaan anak bukan bank yang 
dikendalikan oleh bank dan/atau menduduki 
jabatan pada 2 lembaga nirlaba.

e. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau 
bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% 
dari modal disetor pada perusahaan lain.

f. Mayoritas anggota Direksi tidak saling memiliki 
hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua 
dengan sesama anggota Direksi, dan/atau dengan 
anggota Dewan Komisaris.

g. Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib 
kerja yang mencantumkan antara lain pengaturan 
etika kerja, waktu kerja, dan rapat.

h. Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan 
dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali 
untuk proyek yang bersifat khusus, telah didasari 
oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup kerja, 
tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan, dan biaya, 
serta konsultan merupakan pihak independen yang 
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memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek 
yang bersifat khusus. 

i. Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kom-
petensi dan reputasi keuangan yang memadai.

j. Presiden Direktur atau Direktur Utama berasal 
dari pihak yang independen terhadap Pemegang 
Saham Pengendali, yaitu tidak memiliki hubungan 
keuangan, kepengurusan, kepemilikan saharn, dan 
hubungan keluarga.

k. Seluruh anggota Direksi telah lulus fit and proper 
test dan telah memperoleh surat persetujuan dari 
Otoritas Jasa Keuangan.

l. Anggota Direksi memiliki kompetensi yang 
memadai dan relevan dengan jabatannya untuk 
menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta 
mampu mengimplementasikan kompetensi yang 
dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung 
jawabnya.

m. Anggota Direksi memiliki kemauan dan ke mampuan 
untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan 
dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang 
perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang 
keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan 
tugas dan tanggung jawabnya.

n. Anggota Direksi membudayakan pembelajaran 
secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan 
pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan 
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terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang men-
dukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab  nya 
pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

o. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai 
kebijakan bank yang bersifat strategis di bidang 
kepegawaian. Yang dimaksud dengan kebijakan 
yang bersifat strategis di bidang kepegawaian, 
antara lain kebijakan mengenai sistem recruitment, 
sistem promosi, sistem remunerasi, serta rencana 
bank untuk melakukan efisiensi melalui pe -
ngurangan pegawai. Pengungkapan tersebut 
harus dilakukan melalui sarana yang diketahui 
atau diakses dengan mudah oleh pegawai. Direksi 
dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak 
lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan 
fungsi Direksi.

p. Keputusan Direksi diambil sesuai dengan pedoman 
dan tata tertib kerja yang mengikat dan menjadi 
tanggung jawab seluruh anggota Direksi. Jika 
terjadi perbedaan pendapat (dissenting opinion), 
hal ini wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah 
rapat Direksi beserta alasan perbedaannya. Terkait 
dengan hal tersebut, salinan risalah rapat Direksi 
yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota 
Direksi yang hadir harus didistribusikan kepada 
seluruh anggota Direksi.
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2. Proses Tata Kelola
a. Pengangkatan dan/atau penggantian anggota 

Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite 
Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominas 
dan memperoleh persetujuan dari RUPS.

b. Direksi telah mengangkat anggota Komite, di-
dasarkan pada keputusan rapat Dewan Komisaris.

c. Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum 
kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan 
tugas dan fungsi Direksi.

d. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan 
kepengurusan Bank berdasarkan prinsip kehati-
hatian dan prinsip syariah.

e. Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan’dan 
tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Ang-
garan Dasar dan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.

f. Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung 
jawabnya secara independen terhadap pemegang 
saham.

g. Direksi telah melaksanakan prinsip-prinsip Good 
Corporate Governance dalam setiap kegiatan 
usaha Bank pada seluruh tingkatan atau Jenjang 
organisasi.

h. Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan 
rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal dan hasil 
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pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau 
hasil pengawasan otoritas lain.

i. Direksi telah menyediakan data dan informasi yang 
akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan 
Komisaris.

j. Pengambilan keputusan rapat Direksi telah di-
lakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau 
suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah 
mufakat.

k. Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi dapat 
diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan, 
pedoman, serta tata tertib kerja yang berlaku.

l. Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan 
strategis melalui mekanisme rapat Direksi.

m. Direksi tidak memanfaatkan bank untuk ke-
pentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain 
yang dapat mengurangi aset atau mengurangi 
keuntungan bank.

n. Direksi tidak mengambil dan/atau menerima 
keuntungan pribadi dari bank selain remunerasi 
dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.

o. Pemilik melakukan intervensi terhadap pe-
laksanaan tugas Direksi yang menyebabkan 
kegiatan operasional bank terganggu sehingga 
berdampak pada berkurangnya aset bank dan/atau 
berkurangnya keuntungan bank.
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p. Direksi telah menyusun kebijakan manajemen 
risiko dan strategi kerangka manajemen risiko 
secara tertulis dan komprehensif  dengan mem-
perhatikan tingkat Risiko yang diambil dan 
toleransi Risiko terhadap kecukupan permodalan. 
Setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan 
Komisaris, maka Direksi menetapkan kebijakan, 
strategi, dan kerangka manajemen risiko minimal 
setahun sekali atau dalam frekuensi yang lebih 
sering dalam hal terdapat perubahan faktorfaktor 
yang memengaruhi kegiatan usaha bank secara 
signifikan

q. Direksi telah menyusun, menetapkan, dan meng-
kinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, 
mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko.

r. Direksi telah mengevaluasi dan/atau mengkinikan 
kebijakan strategi dan kerangka manajemen risiko 
minimal setahun sekali atau dalam frekuensi 
yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan 
faktor-faktor yang memengaruhi kegiatan usaha 
bank, eksposur risiko dan/atau profil risiko secara 
signifikan.

s. Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan 
kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko 
yang diambil oleh bank secara keseluruhan.

t. Direksi telah menyusun dan menetapkan 
mekanisme persetujuan transaksi, termasuk yang 
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melampaui limit dan kewenangan untuk setiap 
jenjang jabatan.

u. Direksi telah mengevaluasi dan memutuskan 
transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.

v. Direksi telah mengembangkan budaya manajemen 
risiko pada seluruh Jenjang organisasi.

w. Direksi telah memastikan bahwa fungsi manajemen 
risiko telah beroperasi secara independen.

x. Rencana Bisnis Banktelah disusun secara realistis, 
komprehensif  dan terukur (achievable) dengan 
memperhatikan prinsip kehatihatian dan responsive 
terhadap perubahan internal dan eksternal.

y. Direksi telah. mengomunikasikan rencana bisnis 
Bank kepada pemegang saham Bank dan seluruh 
jenjang organisasi yang ada pada. bank.

3. Hasi dari Proses Tata Kelola Bank
Kualitas outcome yang memenuhi harapan 

stakeholder bank merupakan hasil proses pelaksanaan 
prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur 
dan infrastruktur tata kelola bank. Yang termasuk dalam 
outcome yang diharapkan adalah:

a. Direksi telah mempertanggungjawabkan 
pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham 
melalui RUPS.
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b. Pertanggunjawaban Direksi atas pelaksanaan 
tugasnya diterima oleh pemegang saham melalui 
RUPS. 

c. Direksi telah mengungkapkan kebijakan-kebijakan 
bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian 
kepada pegawai dengan media yang mudah diakses 
pegawai.

d. Direksi telah mengkomunikasikan kepada 
pegawai mengenai arah bisnis bank dalam rangka 
pencapaian misi dan visi bank.

e. Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah 
rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk 
pengungkapan dissenting opinion secara jelas.

f. Dalam laporan pelaksanaan Good Corporate 
Governance, seluruh anggota Direksi telah 
mengungkapkan paling kurang:

1) kepemilikan saham yang mencapai 5% 
(lima persen) atau lebih pada bank yang 
bersangkutan maupun pada bank dan 
perusahaan lain yang berkedudukan di dalam 
dan di luar negeri;

2) hubungan keuangan dan hubungan keluarga 
dengan pernegang saham pengendali, anggota 
Dewan Komisaris, dan/atau-anggota Direksi 
lainnya bank; dan

3) renumerasi dan fasilitas lainnya.
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g. Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemam-
puan anggota Direksi dalam pengelolaan Bank yang 
ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja 
bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi bank, 
dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.

h. Peningkatan pengetahuan, keahlian, dari kemam-
puan dari seluruh karyawan Bank pada seluruh 
tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan 
antara lain dengan peningkatan kinerja individu 
sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

i. Peningkatan budaya pembelajaran secara ber-
kelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan 
tentang perbankan dan perkembangan terkini 
terkait bidang keuangan/ lainnya yang mendukung 
pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada 
seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang 
ditunjukkan antara lain dengan peningkatan 
keikutsertaan karyawan Bank dalam sertifikasi 
perbankan dan/atau pendidikan/ pelatihan dalam 
rangka pengembangan kualitas individu.

j. Pelaksanaan pengawasan secara aktifterhadap 
pelaksanaan ke bijakan dan strategi manajemen 
risiko telah dilakukan oleh Direksi dengan efektif.

k. Bank telah menerapkan manajemen risiko secara 
efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan 
usaha, ukuran, serta kemampuan Bank.
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l. Rencana Bisnis Bank telah disusun atas kajian yang 
komprehensif  dengan memperhatikan peluang 
bisnis dan kekuatan yang dimiliki bank serta 
mengidentifikasikan kelemahan dan ancaman 
(SWOT analysis).

m. Rencana Bisnis Bank telah menggambarkan 
pertumbuhan bank yang berkesinambungan.

Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
1. Struktur Tata Kelola

a. Komite Audit

1) Anggota Komite Audit paling kurang terdiri 
atas seorang Komisaris Independen, seorang 
Pihak Independen yang ahli di bidang 
akuntansi keuangan.

2) Komite Audit diketuai oleh Komisaris Inde-
penden.

3) Mayoritas anggota Komisaris yang menjadi 
anggota Komite Audit merupakan Komisaris 
Independen.

4) Anggota Komite Audit memiliki integritas 
dan reputasi keuangan yang baik. 

b. Komite Pemantau Risiko

1) Anggota Komite Pemantau Risiko paling 
kurang terdiri atas seorang Komisaris 
Independen, seorang Pihak Independen 
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yangahli di bidang perbankan, dan seorang 
Pihak Independen yang ahli di bidang 
Manajemen Risiko.

2) Komite Pemantau Risiko diketuai oleh 
Komisaris Independen.

3) Mayoritas anggota Dewan Komisaris yang 
menjadi anggota Komite Pemantau Risiko 
merupakan Komisaris Independen.

4) Anggota Komite Pemantau Risiko memiliki 
integritas dan reputasi keuangan yang baik.

c. Komite Remunerasi dan Nominasi

1) Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi 
paling kurang terdiri atas 2 (dua) orang 
Komisaris Independen dan seorang Pejabat 
Eksekutif  yang membawahi sumber daya 
manusia.

2) Pejabat eksekutif  harus memiliki pengetahuan 
dan mengetahui ketentuan sistem remunerasi 
dan/atau nominasi serta succession plan 
Bank.

3) Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai 
oleh Komisaris Independen.

4) Mayoritas anggota Komisaris yang menjadi 
anggota Komite Remunerasi dan Nominasi 
merupakan Komisaris Independen.
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5) Apabila Bank membentuk Komite tersebut 
secara terpisah, maka:

a) Pejabat eksekutif  anggota Komite Re-
munerasi harus memiliki pengetahuan 
mengenal sistem remunerasi Bank.

b) Pejabat eksekutif  anggota Komite 
Nomirasi-harus rnemiliki pengetahuan 
tentang sistem nominasi dan Succession 
plan Bank.

d. Komisaris Independen

 Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, 
serta Komite Renumerasi dan Nominasi bukan 
merupakan anggota Direksi bank yang sama 
maupun bank lain.

Rangkap jabatan pihak independen pada bank 
yang sama, bank lain dan atau perusahaan lain telah 
memperhati kan kriteria independensi, kriteria 
keahlian, mampu menjaga rahasia bank, kode etik, serta 
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota 
komite.

Seluruh Pihak Independen anggota Komite 
tidlak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, 
kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga 
dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan 
Komisaris, dan/atau anggota Direksi atau hubungan 
keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham 
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dengan bank yang dapat memengaruhi kemampuannya 
untuk bertindak independen.

Seluruh Pihak Independen yang berasal dari 
mantan anggota Direksi yang berasal dari bank yang 
bersangkutan dan tidak melakukan fungsi pengawasan 
yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk 
bertindak independen telah rnenjalani masa tunggu 
(cooling off) paling kurang selama 6 (enam) bulan.

Rapat Komite Audit dan Komite Pemantau 
Risiko paling kurang dihadiri 51% dari jumlah anggota 
termasuk Komisaris Independen dan pihak independen. 
Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi, paling 
kurang’dihadiri 51% dari jumlah anggota termasuk 
seorang Komisaris Independen dan pejabat eksekutif.

2. Proses Tato Kelola
a. Komite Audit

1) Komite Audit untuk memberikan rekomen-
dasi kepada Dewan Komisaris:

 KomiteAudittelah memantau dan meng-
evaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit 
serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam 
rangka menilai kecukupan pengendalian 
intem termasuk kecukupan proses pelaporan 
keuangan.



Manajemen K iner ja  Bank Syar iah .  .  . .     •     129

2) Komite Audit telah melakukan review 
terhadap:

a) pelaksanaan tugas SKAI;

b) kesesuaian pelaksanaan audit oleh 
Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan 
standar audit yang berlaku.

c) kesesuaian laporan keuangan dengan 
standar akuntansi yang b.erlaku.

d) pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi 
atas hasil temuan SKAI, akuntan 
publik, hasil pengawasan.Otoritas Jasa 
Keuangan.

3) Komite Audit telah memberikan rekomendasi 
penunjukan akuntan publik dan KAP kepada 
Dewan Komisaris.

b. Komite Pemantau Risiko

 Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan 
Komisaris:

1) Komite Pemantau Risiko mengevaluasi 
kebijakan dan pelaksanaan manajemen 
risiko.

2) Komite Pemantau Risiko memantau dan 
mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite 
Manajemen Risiko dan satuan kerja 
manajemen risiko (SKMR).
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c. Komite Remunerasi dan Nominasi Untuk Mem-
berikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:

1) Komite Remunerasi telah mengevaluasi 
kebijakan remunerasi bagi:

a) Dewan Komisaris, Direksi, dan telah 
disampaikan kepada RUPS.

b) Pejabat Eksekutif  dan pegawai, dan 
telah disampaikan kenada Direksi.

2) Terkait dengan kebijakan nominasi, Komite 
telah menyusun sistem, serta prosedur 
pemilihan dan/atau penggantian anggota 
Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan 
Pengawas Syariah untuk disampaikan kepada 
RUPS. 

3) Komite Nominasi telah memberikan 
rekomendasi calon anggota Dewan Komisaris, 
Direksi, dan/atau Dewan Pengawas Syariah 
untuk disampaikan kepada RUPS.

4) Komite Nominasi, telah memberikan 
rekomendasi calon Pihak Independen yang 
dapat menjadi anggota Komite kepada 
Dewan Komisaris.

5) Rapat Komite diselenggarakan sesuai 
kebutuhan Bank.
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6) Keputusan rapat diambil berdasarkan musya-
warah mufakat atau suara terbanyak dalam 
hal tidakterjadi musyawarah mufakat.

7) Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi 
yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh 
Dewan Komisaris.

8) Pemilik melakukan intervensi terhadap 
pelaksanaan tugas Komite, seperti terkait 
rekomendasi pemberian remunerasi yang 
tidak wajar kepada pihak terkait pemilik, 
rekomendasi calon Dewan Komisaris/Direksi 
yangtidak sesuai dengan prosedur pemilihan 
dan/atau penggantian yangtelah ditetapkan.

3. Hasil Output dari Tata Kelola
a. Hasil rapat Komite telah dituangkan dalam risalah 

rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk 
pengungkapan dissenting opinions secara jelas.

b. Masing-masing Komite telah melaksanakan fungsi-
nya sesuai ketentuan yang berlaku seperti misalnya 
pemberian rekomendasi sesuai tugasnya kepada 
Dewan Komisaris.

Faktor Penilaian GCG
Penilaian faktor GCG merupakan penilaian terhadap 

kualitas manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-
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prinsip GCG. Prinsip-prinsip GCG dan fokus penilaian 
terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. 

Penetapan peringkat faktor GCG dilakukan 
berdasarkan analisis yang komprehensif  dan terstruktur 
terhadap hasil penilaian pelaksanaan prinsip-prinsip 
GCG bank dan informasi lain yang terkait dengan GCG 
bank yang didasarkan pada data dan informasi relevan 
untuk mendukung analisis terhadap struktur, proses, 
dan hasil dari tata kelola dan keterkaitannya antara satu 
sama lain

Penilaian tersebut mencakup evaluasi terhadap 
parameter/indikator yang paling kurang terdiri atas:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan 
Komisaris;

2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;

3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite-
komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi 
pengendalian intern bank;

4. Penanganan benturan kepentingan;

5. Penerapan fungsi kepatuhan;

6. Penerapan fungsi audit internal;

7. Penerapan fungsi audit eksternal;

8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem 
pengendalian intern;
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9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) 
dan

10. Penyediaan dana besar (large exposures);

11. Transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan 
bank serta rencana strategis bank.

Selanjutnya bank menetapkan nilai komposit 
hasil self-assessment pelaksanaan GCG bank, dengan 
menetapkan klasifikasi peringkat komposit, sebagai 
berikut:

Nilai Komposit (NK) Predikat Komposit

Nk < 1.5 Sangat baik

1.5 < nk<2.5 Baik

2.5<nk<3.5 Cukup baik

3.5<nk<4.5 Kurang

4.5<nk<5 Tidak baik

Peringkat faktor GCG dikategorikan dalam 5 (lima) 
peringkat yaitu:

1. Peringkat 1  

2. Peringkat 2 

3. Peringkat 3 

4. Peringkat 4 

5. Peringkat 5

Urutan peringkat faktor GCG yang lebih kecil 
mencerminkan penerapan GCG bank yang lebih baik. 
Setiap bank memiliki visi dan misi yang merupakan 
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pernyataan tertulis tentang tujuan tujuan kegiatan yang 
akan dilakukan Rencana ini dilaksanakan dengan suatu 
sistem tata kelola perusahaan yang baik. Di samping itu, 
perlu terbentuk kerja sama tim yang baik, terutama dari 
seluruh karyawan dan manajemen bank.

4. Komite Audit
Komite Audit bertugas menjalankan pendapat 

profesional yang independen kepada Dewan Komisaris 
terhadap Laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh 
Direksi pada Dewan Komisaris, serta mengidentifikasi 
hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, 
yang mencakup:

a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan.

b. Menelaah independensi dan objektifltas akuntan 
publik.

c. Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan 
yang dilakukan akuntan publik untuk memastikan 
semua risiko yang perlu dipertimbangkan.

d. Melakukan penelaahan atas efektivitas pe-
ngendalian internal bank Menelaah tingkat 
kepatuhan perusahaan.

e. Melakukan pemeriksaan atas dugaan adanya 
kesalahari dalam keputusan Direksi atau 
penyimpangan dalam hasil keputusan rapat 
Direksi.
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f. Komisaris independen juga wajib menyampaikan 
peristiwa atau kejadian penting yang diketahui 
kepada Dewan Komisaris.

Anggota Komite Audit minimal terdiri atas satu 
orang Komisaris independen sebagai ketua merangkap 
anggota, satu orang pihak independen yang memiliki 
keahlian di bidang keuangan atau akuntansi dan satu 
orang pihak independen yang memiliki keahlian di 
bidang hukum atau perbankan.

Anggota Komite Pemantau Risiko minimal terdiri 
atas satu orang Komisaris independen sebagai ketua 
merangkap anggota, satu orang pihak independen yang 
memiliki keahlian di bidang keuangan, dan satu orang 
pihak independen yang memiliki keahlian di bidang 
manajemen risiko.

Komite Remunerasi dan Nominasi minimal terdiri 
atas satu orang Komisaris independen selaku ketua 
merangkap anggota, satu orang Komisaris, dan satu 
orang pejab’at eksekutif  yang membawahi sumber 
daya manusia atau seorang perwakilan pegawai. Pejabat 
eksekutif  yang membawahi sumber daya manusia atau 
perwakilan pegawai yang menjadi anggota komite harus 
memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem 
remunerasi dan/atau nominasi serta succession plan bank.

Dalam hal bank membentuk komite tersebut 
secara terpisah maka pejabat eksekutif  atau perwakilan 
pegawai anggota Komite Remunerasi harus memiliki 
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pengetahuan mengenai sistem remunerasi bank, sedang-
kan pejabat. eksekutif  atau perwakilan pegawai anggota 
Komite Nominasi harus memiliki pengetahuan tentang 
sistem nominasi dan succession plan bank.

Pihak independen bagi anggota komite adalah 
pihak di luar bank yang tidak memiliki hubungan 
keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham atau 
hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi 
dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan 
dengan bank, yang dapat memengaruhi kemampuannya 
untuk bertindak independen.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung 
jawab, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta 
Komite Remunerasi dan Nominas; harus memiliki 
kebijakan intern, yang setidaknya meliputi:

a. pedoman kerja, antara lain mekanisme kerja, 
uraian tugas, serta tanggung jawab yang jelas.dari 
tiap anggota;

b. tata tertib kerja, antara lain pengaturan etika 
kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat termasuk 
pengaturan hak suara yang harus diketahui dan 
bersifat mengikat bagi setiap anggota komite.
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Bab 4
EARNING (RENTABILITAS)

P enilaian Faktor rentabilitas meliputi evaluasi 
terhadap kinerja rentabilitas, sumber-
sumber rentabilitas dan sustainability 

rentabilitas bank dengan mempertimbangkan 
aspek tingkat, tren, struktur dan stabilitas dengan 
memperhatikan kinerja peer grup serta manajemen 
rentabilitas bank, baik melalui analisis aspek kuantitatif  
maupun kualitatif. Dalam menentukan peer grup, bank 
perlu memperhatikan skala bisnis, karakteristik dan/
atau kompleksitas usaha bank serta ketersediaan data 
dan informasi yang dimiliki. Parameter/indikator dalam 
menilai faktor rentabilitas meliputi: Kinerja Rentabilitas, 
Sumber-Sumber Renta bilitas, Sustainability Rentabilitas 
dan Manajemen Rentabilitas.



Berdasarkan analisis yang komprehensif  dan 
terstruktur terhadap parameter/indikator rentabilitas 
sebagaimana tersebut di atas dengan memperhatikan 
signifikansi masing-masing parameter/indikator ser-
ta mempertimbangkan permasalahan lain yang me-
mengaruhi rentabilitas bank, maka ditetapkan peringkat 
faktor rentabilitas. Penetapan faktor rentabilitas di-
kategorikan dalam 5 (lima) peringkat yakni Peringkat 
1, Peringkat 2, Peringkat 3, Peringkat 4, dan Peringkat 
5. Urutan peringkat faktor rentabilitas yang lebih kecil 
mencerminkan rentabilitas bank yang lebih baik.

Penilaian pendekatan kuantitatif  dan kualitatif  
faktor rentabilitas antara lain dilakukan melalui penilaian 
terhadap komponen-komponen sebagai berikut: Return 
on assets (ROA), return on equity (ROE), net interest 
margin (NIM), biaya operasional dibandingkan dengan 
pendapatan operasional (BOPO), perkembangan laba 
operasional, komposisi portofolio aktiva produktif  dan 
diversifikasi pendapatan, penerapan prinsip akuntansi 
dalarn pengakuan pendapatan dan biaya dan prospek 
laba operasional.

A. KUALITAS PENDAPATAN
Menilai kualitas pendapatan atau laba yang 

diperoleh bank harus memperhatikan pertama, tingkat 
laba, seterusnya komposisi operasional yang menghasil-
kan laba tersebut, kecenderungan dan tren dibandingkan 
periode lalu, serta stabilitas dan kesinambungan dari 
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perolehan laba. Bagi manajemen bank, kualitas laba 
menjadi tolok ukur utama dalam menilai kinerja 
manajemen dalam mengendalikan bank. Ketika berhasil 
memperoleh tingkat laba yang baik, bank dapat 
mempunyai kekuatan yang lebih besar untuk mendukung 
pengembangan operasional, menunjang pertumbuhan 
aset dan memperbesar kemampuan permodalan. Dengan 
demikian, para deposan bank sebagai sumber dana bank 
mempunyai rasa aman yang lebih tinggi berhubungan 
bisnis dengan bank dan nasabah memperoleh imbal hasil 
sesuai dengan harapan melalui dividen atau capital gain. 
Sebaliknya, apabila bank tidak mampu menghasilkan 
laba dengan kualitas baik, kemungkinan bank tidak 
akan mampu memenuhi kebutuhan pembiayaanan 
masyarakat. Bank tidak mampu menyediakan cadangan 
CKPN yang memadai atau memperbesar posisi modal. 
Selain itu, deposan juga ditempatkan pada posisi yang lebih 
berisiko dan nasabah tidak memperoleh imbal hasil sesuai 
harapan.

Manajemen bank mempunyai kewajiban meng-
upayakan agar bank mampu memperoleh laba dan 
melaksanakan secara efekti proses manajemen risiko. 
Pada umumnya, penurunan tingkat laba atau kualitas 
laba disebabkan ekspansi terlalu besar sehingga 
risiko pembiayaan kurang terkendali atau tingkat 
risiko pasar yang terlalu tinggi. Risiko pembiayaan 
yang meningkat akan memerlukan CKPN yang lebih 
besar, dengan potensi kerugian pembiayaan yang 
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meningkat. Risiko suku bunga yang terlalu tinggi akan 
menyebabkan perolehan pendapatan bunga bersih me-
nurun apabila suku bunga pasar berubah. Kualitas laba 
juga terpengaruh oleh sumber perolehan laba, seperti 
ketergantungan pada pendapatan yang luar biasa 
(extraordinary gains), kejadian yang hanya terjadi sekali 
(nonrecurring events) atau akibat beban pajak yang lebih 
kecil pada saat itu. Pendapatan laba di masa datang 
terpengaruh oleh kemampuan manajemen melakukan 
perkiraan atau mengendalikan biaya sumber dana dan 
biaya operasional, penentuan strategi yang sesuai dan 
pengelolaan risiko yang cermat.

1. Komposisi dari Pendapatan Bank
Laba bersih dari bank dihitung dari pendapatan 

dikurangi beban bunga, biaya operasional, termasuk 
pendapatan dan biaya lain-lain serta pajak. Pendapatan 
bank sebagian besar berasal dari pendapatan bunga dan 
pendapatan non-bunga seperti biaya-biaya, biaya jasa 
pelayanan dan komisi. Beban biaya bank terdiri atas biaya 
bunga simpanan bank dan biaya operasional. Beban biaya 
termasuk biaya CKPN, pendapatan akibat perubahan 
harga pasar dari sekuritas, pajak dan sebagainya.

2. Faktor yang Memengaruhi Pendapatan Bank
Kualitas laba bank bergantung pada berbagai 

faktor, baik dari internal bank maupun yang berasal dari 
eksternal bank. Faktor eksternal berasal dari lingkungan 
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bank yang berada di luar kendali bank. Faktor ekster-
nal dapat mempermudah maupun mempersulit upaya 
bank memperoleh laba. Faktor eksternal yang dapat 
memengaruhi kinerja bank dalam memperoleh laba 
antara lain faktor hukum, regulasi, kondisi ekonomi, 
perubahan teknologi dan persaingan. Sebagai contoh, 
sekitar tahun 2007-2008, jatuhnya harga komoditas 
pertanian, energi dan perumahan, dibarengi dengan 
kenaikan harga minyak sampai lebih dari $100 per barel, 
menjadi penyebab banyak bank mengalami banyak 
pembiayaan bermasalah dan mengalami penurunan 
laba. Sebaliknya, sekitar tahun 2009 ketika suku bunga 
terus mengalami penurunan, laba bank terus meroket 
sampai saat ini. Namun, walaupun faktor eksternal 
sangat menentukan perolehan laba bank, faktor internal 
lebih menentukan peran yang jauh lebih penting dalam 
upaya bank memperoleh laba yang berkesinambungan.

Faktor internal dapat membuat bank keluar dari 
permasalahan yang disebabkan oleh faktor eksternal. 
Hal ini dapat terlihat dalam industri perbankan. Dalam 
situasi krisis ekonomi, banyak bank yang mengalarni 
kesulitan dalam memperoleh laba, tetapi terdapat 
beberapa bank lain yang tetap mampu meningkatkan 
laba.

Faktor internal yang dapat mepengaruhi perolehan 
laba antara lain strategi bisnis bank, bauran aktiva dan 
pasiva bank, kualitas aktiva produktif  dan efisiensi 
operasional manajemen bank harus dapat memahami 
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bagaimana gabungan antara faktor internal dan 
eksternal bersama-sama memengaruhi kinerja bank 
dalam memperoleh laba.

B. MONITORING PENDAPATAN BANK
Return On Average Assets (ROAA) laba bersih dibagi 

dengan rata-rata total aset merupakan rasio yang sering 
digunakan untuk mengukur kinerja bank. ROAA 
bergantung pada kemampuan bank untuk memperoleh 
pendapatan bunga, pengendalian biaya bunga, efisiensi 
operasional dan lainnya. Dengan melihat komponen 
ROAA manajemen bank dapat mengonsentrasikan per-
masalahan yang membuat bank tidak dapat menghasilkan 
kinerja baik. Dari ROAA bank dapat meneruskan 
penelitian untuk mencari akar penyebab kinerja yang 
menurun dari bank dalam menghasilkan laba.

Untuk melakukan evaluasi dari kinerja bank dalam 
memperoleh laba, rasio keuangan bank yang dapat 
dihitung dari laporan keuangan dibandingkan dengan 
kinerja pada periode yang lalu dan kinerja saat ini dari 
pesaing.

Laba bersih• 
Rata-Rata Aktiva

Mengukur efisiensi dari penggunaan aset 
dalam menghasilkan laba yang disebut dengan 
Return On Average Assets (ROAA), merupakan 
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komponen utama dalam mengukur kinerja bank 
dalam menghasilkan laba.

Laba Bersih• 
Rata-Rata Equity

Mengukur efisiensi dari penggunaan modal 
dalam menghasilkan laba yang juga disebut dengan 
Retum On Equity (ROE).

Net Interest Income• 
Rata-Rata Aktiva

Yaitu pendapatan bunga dari pembiayaan dan 
investasi, dikurangi biaya dana deposito, tabungan 
dan sebagainya yang disebut dengan Net Interest 
Income (Nll), dibagi dengan rata-rata baki debit 
aktiva produktif. Rasio ini juga disebut dengan rasio 
pendapatan bunga bersih atau net interest margin 
(NIM). Nll merupakan pendapatan utama dari 
bank. Manajemen bank wajib meneliti komponen 
dari pendapatan bunga dan biaya dana khususnya 
perubahan dalam volume pembiayaan dan spread 
antara pendapatan dan biaya bunga.

Pendapatan Non-Bunga• 
Rata-Rata Aktiva

Mengukur kemampuan bank dalam upaya 
menghasilkan pendapatan yang bukan berasal dari 
bunga seperti pendapatan dari provisi dan jasa bank 
lainnya. Manajemen bank harus meneliti sumber 
pendapatan fee based dan volatilitas dari pendapatan 
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non-bunga dalam melakukan identifikasi per-
masalahan.

Biaya Overhead (Non-Bunga)• 
Rata-Rata Aktiva

Mengukur efisiensi dari operasional bank. 
Walaupun pengendalian biaya overhead penting 
untuk meningkatkan kinerja, namun biaya 
overhead tidak dapat dikurangi sampai batas yang 
diperlukan untuk operasional bank yang baik. 
Pemotongan biaya Overhead yang berlebihan, 
misalnya pengurangan pegawai melewati batas 
yang pruden bagi bank atau tidak melakukan 
investasi pembaruan sistem informasi, dapat 
meningkatkan risiko operasional bank dan 
memengaruhi pendapatan laba di masa depan.

Biaya Provisi• 
Rata-Rata Aktiva

Mengukur biaya dari penyediaan CKPN. 
Nilai CKPN mengurangi modal dan mengurangi 
laba. Laporan pada manajemen harus menjelaskan 
bagaimana skenario CKPN mempengaruhi laba.

1. Net Interest Income (NII)
Nll didapatkan dari perhitungan pendapatan 

bunga dikurangi biaya dana. Apabila angka ini dibagi 
dengan rata-rata aktiva produktif, maka diperoleh NIM 
(net interest margin). NII dan NIM merupakan ukuran 
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spread atau gross margin dari aktiva pembiayaan dan 
investasi dari bank. NII bergantung pada sensitivitas dari 
komposisi aktiva produktif  bank terhadap perubahan 
suku bunga pasar. Repricing Gap adalah meode yang 
umum digunakan untuk menentukan berapa besar 
perubahan Nll apa bila suku pasar berubah sebesar satu 
persen. 

Pendapatan Non-Bunga (Non-lnterest Income). 
Komponen pendapatan non-bunga terdiri atas 
pendapatan fee based, biaya jasa bank, komisi dan 
sebagainya Sebagaimana halnya dengan pendapatan 
bunga, pendapatan non-bunga juga bergantung pada 
strategi bisnis bank dan kondisi ekonomi dan pasar. 
Penurunan pendapatan fee-based dapat disebabkan 
aktivitas bank yang menurunkan pendapatan fee based. 
Bank dapat saja menentukan bahwa pendapatan fee based 
tidak sebanding dengan risiko yang harus ditanggung 
bank dalam upaya tersebut.

2. CKPN (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai)
CKPN merupakan cadangan yang disiapkan bank 

untuk menutup estimasi kerugian pembiayaan (expected 
loss). Jumlah CKPN yang dibutuhkan tergantung dari 
kualitas aktiva. Pada umumnya, CKPN yang dibutuhkan 
meningkat apabila pertumbuhan pembiayaan, jumlah 
NPL dan kerugian meningkat. Sebaliknya, apabila 
terjadi perlambatan dalam volume pembiayaan, jumlah 
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NPL menurun dengan jumlah relatif  kecil, maka jumlah 
CKPN yang dibutuhkan juga lebih kecil.

3. Biaya NonBunga (Nonlnterest Expenses)
Biaya non-bunga terdiri atas biaya gaji, penyusutan, 

management fee, kerugian dari penjualan aset, biaya legal, 
dan biaya umum lainnya. Biaya non-bunga bergantung 
pada kemampuan bank dalam mengendalikan biaya 
operasional, khususnya biaya dalam upaya pengumpulan 
dana masyarakat dan proses pembiayaan. Selain itu, biaya 
ini juga dipengaruhi oleh biaya pemrosesan pembiayaan 
bermasalah dan proses menjual aset bermasalah.

Apabila biaya non-bunga meningkat, manajemen 
perlu melihat komponen biaya mana yang meningkat 
cukup besar. Sebagai contoh, apabila biaya personalia 
meningkat, perlu diteliti apakah gaji yang dibayarkan 
bank sejalan dengan gaji yang dibayarkan bank pesaing. 
Selain itu, manajemen perlu melihat apakah jumlah 
personalia bank lebih besar dibandingkan dengan jumlah 
pegawai bank pesaing.

4. Laba Rugi dari Akivitas Trading, Pajak dan Kom
ponen Lainnya.
Komponen ini terdiri atas keuntungan atau 

kerugian yang terjadi sekali saja, tidak berulang. Se-
bagai contoh, keuntungan atau kerugian akibat aktivitas 
trading treasury bank, penyesuaian sistem akuntansi, 
keuntungan atau kerugian dari penjualan aset dan 
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sebagainya. Komponen ini juga ikut menentukan laba 
bersih dari bank. Walaupun demikian, bank tidak dapat 
menggantungkan pada komponen pendapatan ini yang 
pada umumnya tidak berkelanjutan. Apabila komponen 
ini merupakan sumber pendapatan bank dalam jangka 
panjang, manajemen bank perlu meneliti hal ini lebih 
jauh. Salah satu yang dapat ditelaah lebih lanjut adalah 
keuntungan dari transaksi sekuritas trading dengan 
yield tinggi. Dengan melakukan penjualan, bank sudah 
mengorbankan potensi keuntungan dari investasi jangka 
panjang karena akan sulit bagi bank untuk memperoleh 
yield tinggi dari sekuritas yang dijual.

5. Peringatan DiniPendapatan Bank (Earning)
a. Peningkatan atau penurunan yang cukup besar 

dari pendapatan non-bunga. 

b. Biaya personalia secara rata-rata jauh lebih tinggi 
atau jauh lebih rendah dari bank pesaing. 

c. Rasio ROAA, ROE, atau NIM sangat berbeda 
dengan pencapaian periode sebelumnya atau 
berbeda jauh dengan rata-rata industri.

d. Terjadi penyimpangan yang cukup material dari 
pendapatan dan biaya dari target anggaran.
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C. PENILAIAN KUALITAS PENDAPATAN
Matriks Parameter/lndikator Penilaian Faktor 

Rentabilitas sesuai SEBI penilaian tingkat kesehatan 
bank sebagai berikut:

1. Kinerja Bank dalam Menghasilkan Laba (Rentabilitas)
ROA = • Laba Sebelum Pajak
    Rata-Rata Total Aset

 Laba Sebelum Pajak adalah laba sebagaimana 
tercatat dalam laba rugi Bank tahun berjalan yang 
disetahunkan. Contoh: Untuk posisi bulan Juni 
akumulasi laba per posisi Juni dihitung dengan 
cara dibagi 6 dan dikalikan dengan 12. 

 Rata-rata Total Aset adalah rata-rata total aset 
dalam Laporan Posisi Keuangan. Contoh: Untuk 
posisi bulan Junl dihitung dengan cara penjumlahan 
total aset posisi Januari sampai dengan Juni dibagi 
dengan 6.

NOM =  Pendapatan Penyaluran Dana • 
    Setelah Bagi Hasil – Beban Operasional
   Rata-Rata Aktiva Produktif

 Pendapatan Penyaluran Dana Setelah Bagi Hasil 
adalah pendapatan penyaluran dana setelah 
dikurangi beban bagi hasil dan beban operasional 
(disetahunkan). Pendapatan penyaluran dana 
meliputi seluruh pendapatan dari penyaluran 
dana, sedangkan beban bagi hasil meliputi seluruh 
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beban bagi hasil dari penghimpunan dana. Beban 
Operasional adalah beban operasional termasuk 
beban bagi hasil dan bonus (disetahunkan). 
Aktiva produktif  yang diperhitungkan adalah 
aset yang menghasilkan bagi hasil, imbalan, dan 
bonus baik di neraca maupun pada TRA. Rata-
rata aktiva produktif. Contoh: Untuk posisi bulan 
Juni dihitung dengan cara penjumlahan total aset 
produktif  posisi Januari sampai dengan Juni dibagi 
dengan 6.

Net Imbalan (NI) = • 
            Pendapatan Penyaluran Dana 
   Setelah Bagi Hasil – (Imbalan dan Bonus)

      Rata-rata Total Aktiva Produktif  

 Pendapatan Penyaluran Dana Setelah Bagi Hasil – 
(Imbalan dan Bonus) adalah pendapatan penyaluran 
dana setelah dikurangi beban imbal hasil, imbalan, 
dan bonus (disetahunkan). Pendapatan penyaluran 
dana meliputi seluruh pendapatan dari penyaluran 
dana, sedangkan beban imbal hasil meliputi 
seluruh beban bagi hasil, imbalan, dan bonus dari 
penghimpunan dana.

 Aktiva produktif  yang diperhitungkan adalah 
aset yang menghasilkan bagi hasil, imbalan, dan 
bonus baik di neraca maupun pada TRA. Rata-
rata aktiva produktif. Contoh: Untuk posisi bulan 
Juni dihitung dengan cara penjumlahan total aset 



150     •     Moh. Baihaqi, Lalu Ahmad Ramadani

produktif  posisi Januari sampai dengan Juni dibagi 
dengan 6.

Kinerja komponen laba (rentabilitas) aktual ter hadap RBB.• 

 Kinerja pada komponen laba (rentabilitas) yang 
meliputi antara lain pendapatan operasional, beban 
operasional, pendapatan non-operasional, beban 
non-operasional dan laba bersih dibandingkan dengan 
rencana bisnis bank.

Kemampuan komponen laba rentabilitas dalam • 
meningkatkan permodalan.

 Kemampuan komponen laba (rentabilitas) dalam 
meningkatkan permodalan adalah kemam puan 
bank dalam meningkatkan permodalan baik secara 
internal maupun eksternal.

2. SumberSumber yang Mendukung Rentabilitas
Pendapatan Penyaluran Dana•  Setelah Bagi Hasil

Rata-Rata Total Asset

 Pendapatan Penyaluran Dana Setelah Bagi Hasil, 
Imbalan dan Bonus adalah pendapatan penyaluran 
dana setelah dikurangi beban imbal hasil, imbalan, 
dan bonus (disetahunkan). Pen dapatan penyaluran 
dana meliputi seluruh pendapatan dari penyaluran 
dana, sedangkan beban imbal hasil meliputi 
seluruh beban bagi hasil, imbalan dan bonus dari 
penghimpunan dana. 
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 Rata-rata Total Aset adalah rata-rata total aset 
dalam Laporan Posisi Keuangan sebagaimana 
tertera pada Laporan Keuangan Bulanan Bank 
Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Contoh: 
Untuk posisi bulan bulan Juni dihitung dengan 
cara penjumlahan total aset posisi Januari sampai 
dengan Juni dibagi dengan 6. 

Pendapatan•  Operasional Lainnya
 Rata-Rata Total Asset

 Pendapatan operasional lainnya adalah pendapatan 
operasional lainnya disetahunkan. Rata-rata total 
aset adalah rata-rata total aset dalam laporan posisi 
keuangan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

Beban Overhead• 
Rata-Rata Total Asset

 Beban overhead adalah seluruh biaya-biaya 
operasional yang bukan merupakan beban bagi-
hasil (disetahunkan) meliputi biaya: Penyusutan/
amortisasi aset, Biaya tenaga kerja, Pendidikan dan 
pelatihan, Premi asuransi, Kerugian karena Risiko 
Operasional, Penelitian dan pengembangan, 
Sewa, Promosi, Pajak-pajak (tidak termasuk pajak 
penghasilan), Pemeliharan dan perbaikan, Barang 
dan jasa.
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Beban Pencadangan• 
Rata-Rata Total Aset

 Beban pencadangan adalah seluruh biaya-biaya 
yang dikeluarkan untuk pencadangan berupa 
kerugian penurunan nilai aset keuangan & PPA 
non-produktif  (disetahunkan).

Beban Operasional• 
Pendapatan Operasional

 Beban Operasional adalah beban operasional 
bank termasuk beban bagi hasil dan bonus 
(disetahunkan). Pendapatan Operasional adalah 
pendapatan penyaluran dana.

3. Stabilitas KomponenKomponen yang Mendukung 
Rentabilitas
Core ROA:

Primary Core Net Income • 
dikurangi Operating Discretionary Items
Rata-Rata Total Aset  

- Primary Core Net Income adalah primary core 
Income dikurangi dengan primary core expense 
(disetahunkan).

- Primary Core Income adalah pendapatan 
penyaluran dana setelah bagi hasil, imbalan 
dan bonus ditambah dengan fee based income 
(disetahunkan).
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- Primary Core Expense adalah beban overhead 
yakni beban operasional selain beban bagi 
hasil, imbalan dan bonus dan kerugian 
penurunan nilai (disetahunkan).

- Operating Discretionary Items adalah kerugian 
penurunan nilai (disetahunkan).
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Bab 5
CAPITAL (PERMODALAN)

P enilaian atas permodalan mencakup 
tingkat kecukupan permodalan termasuk 
yang dikaitkan dengan profil risiko bank 

dan pengelolaan permodalan. Terkait penilaian tersebut 
perlu mem pertimbangkan tingkat, arah tren, struktur dan 
sta bilitas dengan memperhatikan kinerja peer grup serta 
manajemen permodalan bank. Penilaian permodalan 
mencakup analisis aspek kuantitatif  maupun kualitatif. 
Dalam menentukan peer grup, bank perlu memperhatikan 
skala bisnis, karak teristik dan/atau kompleksitas usaha 
bank serta ketersediaan data dan informasi yang dimiliki. 
Dalam menilai faktor permodalan, bank wajib mengacu 
pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai 
kewajiban Penyediaan Modal 



Penilaian kecukupan modal bank perlu dilakukan 
secara komprehensif  minimal mencakup:

Level, arah tren dan komposisi modal bank;• 

Rasio KPMM dengan memperhitungkan risiko • 
pembiayaan, risiko pasar dan risiko operasional 
untuk menilai akurasi dalam pendefinisian kom-
ponen modal, perhitungan aset tertimbang me-
nurut risiko, pembentukan cadangan dan pen-
catatan menurut standar akuntansi. 

A. FUNGSI MODAL
Modal bank terutama dimaksudkan untuk menutup 

potensi kerugian yang tidak terduga unexpected loss dan 
sebagai cadangan pada saat terjadi krisis perbankan. 
Modal bank juga berfungsi agar para deposan yang 
menyimpan uang di bank merasa tenang bahwa uang yang 
disimpan akan terjamin dapat dikembalikan pada waktu-
nya. Industri perbankan beroperasi dengan jumlah 
modal yang lebih sedikit dibandingkan dengan industri 
lain. Saat ini permodalan bank berkisar sekitar 10-15% 
dari aktiva operasional.

Pada industri non-keuangan. apabila modal 
perusahaan sedikit, akan sulit bagi perusahaan tersebut 
untuk memperoleh pinjaman. Ini berbeda pada industri 
perbankan Tidak masalah bagi bank untuk menarik para 
deposan untuk menyimpan uang milik mereka di bank, 
bahkan dengan bunga yang relatif  rendah.
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Hal ini antara lain disebabkan simpanan di bank 
sebagian besar terjamin oleh LPS (Lembaga Penjamin 
Simpanan). Namun, dengan jumlah modal yang relatif  
sedikit, toleransi membuat kesalahan memberikan 
pembiayaan yang kemudian menjadi bermasalah sangat 
kecil, bank sejauh mungkin harus mencegah terjadi 
permasalahan dengan operasional bank khususnya 
pembiayaan. Apabila terjadi kerugian tiba-tiba misalnya 
akibat kenaikan suku bunga yang tidak terduga, 
kerugian dari pembiayaan bermasalah, dan kerugian 
dari posisi trading dan investasi, maka tuntutan hukum 
atau perbuatan fraud dapat menggerus permodalan 
bank yang dapat membuat bank menjadi tidak sehat. 
Oleh sebab itu, kecukupan permodalan bank menjadi 
perhatian utama baik bagi bank maupun bagi regulator. 
Manajemen bank bertanggung jawab memastikan bahwa 
permodalan bank senantiasa mencukupi mendukung 
operasional dan mampu merencanakan kebutuhan 
permodalan bank untuk mendukung perkembangan 
usaha.

B. REGULASI PERMODALAN
Pada saat Basel I terbit tahun 1988, tujuan 

utamanya adalah untuk mengetahui besarnya modal 
atas eksposur bank terhadap risiko pembiayaan dengan 
cara memelihara modal minimum 8% dari ATMR 
(Aktiva Tertimbang Menurut Risiko). Kemudian Basel 
II mendorong bank untuk menggunakan pendekatan 
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perhitungan kecukupan modal yang lebih sensitif  
terhadap risiko yang mencakup kategori risiko yang 
lebih luas yaitu risiko pembiayaan, risiko pasar dan risiko 
operasional.

Adanya krisis global yang terjadi tahun 2008 
memperlihatkan sejumlah kelemahan pada aturan Basel 
II sehingga menyebabkan sejumlah bank kekurangan 
Modal dan menjadi Insolvent. Oleh karena itu, pada 12 
September 2010, negara yang tergabung dalam G-20, 
yaitu kelompok yang terdiri atas sejumlah gubernur 
bank sentral, sepakat melakukan revisi pada Basel II, 
yang sekarang dikenal dengan Basel III.

Basel I diperkenalkan untuk mengatur minimum • 
permodalan perbankan atas dasar risiko pem-
biayaan, yang dihitung dari Aktiva Tertimbang 
Menurut Risiko (ATMR).

Pada tahun 1996, sejalan dengan peristiwa • 
kebangkrutan Brings Bank di Inggris, selain ke-
butuhan modal untuk risiko pembiayaan ditambah 
lagi dengan rnodal untuk menutup risiko pasar 
pada posisi trading book sehingga jumlah ATMR 
bank menjadi ATMR risiko pembiayaan dan ATMR 
risiko pasar. Ketentuan ini masih tergolong dalam 
Basel 1.

Pada bulan Juni 2004, BCBS (• Basel Committee on 
Banking supervision) mengeluarkan Basel II, yang 
memperkenalkan sistem tiga pilar.
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- Pilar 1 mengatur mengenai kebutuhan 
penyediaan modal minimum KPMM unuk 
menutup risiko pembiayaan, risiko pasar 
trading book, dan risiko operasional. 

- Pilar 2 mengatur masalah pengawasan oleh 
regulator, di mana bank wajib menunjukkan 
bahwa bank memiliki kemampuan me-
ngendalikan berbagai macam risiko pada 
operasional sehari hari, menyediakan 
modal untuk menutup risiko yang belum 
diperhitungkan pada pilar 1 seperti risiko 
suku bunga pada banking book (IRRBB), dan 
risiko konsentrasi pembiayaan.

-  Pilar 3 mengatur kewajiban bank untuk 
mem beritahukan secara transparan pada 
masyarakat, mengenai metode yang diguna-
kan untuk mengendalikan risiko.

Pada bulan September 2009, sebagai langkah • 
perbaikan setelah terjadi krisis keuangan global 
tahun 2008, Basel III diterbitkan dengan fokus pada: 
modal inti (core capital), penyediaan buffer atau 
cadangan modal, dan regulasi mengenai masalah 
likuiditas bank.

1. Basel II
Basel II mengatur manajemen risiko khususnya 

ketentuan kecukupan modal menurut sistem tiga 
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pilar. Pilar 1 mengatur kecukupan penyediaan modal 
minimum untuk menutup risiko pembiayaan, risiko 
pasar posisi trading book, dan risiko operasional. Pilar 
2 mengatur proses supervisi oleh otoritas, di mana bank 
wajib menyediakan modal untuk menutup risiko yang 
belum dikover oleh Pilar 1, seperti risiko suku bunga 
dalam banking book, risiko konsentrasi pembiayaan, risiko 
likuiditas, dan risiko lainnya. Pilar 2 juga mewajibkan 
bank melakukan proses stress testing untuk mengetahui 
kemampuan bank pada kondisi krisis. Pilar 3 mengatur 
bank untuk menyampaikan secara terbuka eksposur 
risiko, metode yang digunakan untuk mengelola risiko 
dan perhitungan modal, agar masyarakat dapat menilai 
tingkat prudensial dari bank dalam menjalankan aktivitas 
bisnis. 

Pilar 2 sebenarnya merupakan sentral dari 
Basel 2, karena menyangkut pengelolaan risiko 
secara keseluruhan. Sementara itu, risiko yang sudah 
mengandung konsensus metodologi perhitungan ter-
dapat dalam Pilar 1. Semua metode yang digunakan bank 
harus diberitahukan pada stakeholder secara terbuka, 
seperti yang di atur dalam Pilar 3.

2. Basel II Pillar 2ICAAP (Internal Capital Adequacy 
Assessment Process)

a. Pengawasan Risiko Bank Syariah

 Pengawasan risiko bank dimaksudkan untuk 
memastikan bahwa bank memiliki modal yang 
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cukup untuk menutup risiko di atas limit minimal 
yang ditentukan, dan sudah melaksanakan proses 
risk management secara baik. Pengawas bank akan 
menilai seberapa jauh bank sudah melaksanakan 
proses manajemen risiko, bukan saja pada ke-
cukupan modal, melainkan juga upaya untuk 
memperkuat sistem risk management, menerapkan 
sistem limit internal memperkuat penyediaan 
CKPN dan kualitas sistem pengawasan internal. 
Tiga area yang menjadi fokus pada Pilar 2, yaitu:

1) risiko pada Pilar 1 yang belum sepenuhnya 
diperhitungkan pada proses Pilar 1, misalnya 
risiko konsentrasi pembiayaan.

2) risiko yang belum di perhitungkan pada 
proses Pilar 1, misalnya risiko suku bunga 
pada banking book (IRRBB), risiko strategik, 
risiko kepatuhan, dan risiko likuiditas

3) risiko eksternal bank seperti akibat siklus 
bisnis.

Selain itu, pengawas akan melihat kepatuhan 
bank memenuhi ketentuan standar minimal dan 
ketentuan keterbukaan informasi khususnya peng-
gunaan metode perhitungan modal sesuai Pilar 1. 
Pengawasan bank difokuskan pada empat area yaitu:

1) Memastikan bank mempunyai proses untuk 
memenuhi kebutuhan modal sesuai profil 



162     •     Moh. Baihaqi, Lalu Ahmad Ramadani

risiko bank, dan mampu untuk memelihara 
tingkat modal yang dibutuhkan.

2) Memastikan bank rnemiliki kemampuan 
mengukur risiko dan kebutuhan modal sesuai 
best practices dan memonitor risiko sesuai 
ketentuan yang berlaku.

3) Bank harus memelihara modal di atas 
ketentuan kecukupan modal minimum.

4) Regulator akan melakukan tindakan agar 
modal bank tidak jatuh di bawah minimum.

b. Prinsip dasar manajemen risiko bank syariah secara 
keseluruhan. Penilaian proses kerja bank syariah 
dilakukan pada beberapa area yaitu:

1) Pengawasan aktif  oleh Direksi dan 
Komisaris.

2) Perhitungan kecukupan modal secara best 
practices.

3) Melakukan proses identifikasi, pengukuran, 
mitigasi, proses kontrol, monitoring dan 
pelaporan risiko. 

4) Menyediakan sistem monitoring, sistem 
informasi manajemen pada level unit kerja 
dan bank-wide, serta pelaporan.

5) Melaksanakan sistem kontrol internal secara 
efektif.
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6) Pengawasan Aktif  oleh Direksi dan 
Komisaris

Direksi memahami lini bisnis utama dari 
bank, memahami eksposur risiko secara bank-
wide, menentukan risk appetite dan toleransi risiko 
dari bank, serta menetapkan metodologi untuk 
melakukan proses identifikasi dan pengukuran 
risiko, juga kaitan besar risiko dengan kebutuhan 
modal bank.

Direksi melakukan sistem kontrol internal 
secara baik sesuai dengan kebijakan dan prosedur 
tertulis dan memastikan aturan tersebut sudah 
dikomunikasikan pada seluruh jajaran organisasi 
secara efektif.

c. Penilaian Kecukupan Modal/ secara Best Practices

 Penentuan kecukupan modal termasuk kebijakan 
dan prosedur untuk bank melakukan proses 
identifikasi, pengukuran dan pelaporan risiko, 
kemudian menetapkan kebutuhan modal sesuai 
risiko. Bank juga mempunyai rencana kecukupan 
modal sesuai strategi bisnis yang akan dilakukan, 
dan menerapkan sistem internal kontrol yang 
memastikan adanya integritas dari seluruh proses 
manajemen risiko.
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d. Penilaian Risiko secara Komprehensif

1) Risiko Pembiayaan 

 Pengendalian risiko pembiayaan men cakup 
risiko pembiayaan individual dan secara 
portofolio. Untuk memastikan kecukupan 
modal, penilaian mencakup sistem risk rating, 
analisis portofolio dan agregasi eksposur, 
posisi sekuritisasi dan posisi derivatif  
yang kompleks serta risiko konsentrasi 
pembiayaan. 

2) Risiko Operasional

 Bank memiliki kerangka kerja untuk 
mengendalikan risiko operasional, dan meng-
upayakan melakukan mitigasi agar level 
risiko operasional tidak melampaui toleransi 
risiko yang sudah ditetapkan. Kemudian bank 
mempunyai metodologi untuk menentukan 
kecukupan modal untuk menutup risiko 
operasional residual. 

3) Risiko Pasar (Trading Book)

 Bank mengukur risiko pasar trding book pada 
level transaksi, level unit bisnis dan level bank 
wide. Penilaian kecukupan model mencakup 
penilaian penggunaan model VaR value at 
risk dan stress testing. Modal harus cukup 
bukan saja untuk menutup risiko pasar pada 
kondisi normal, juga kebutuhan modal untuk 
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menutup risiko pasar pada kondisi stress, di 
mana posisi menjadi tidak likuid di pasar, 
terjadi risiko konsentrasi, korelasi meningkat, 
dan karakteristik sejenis yang biasa terjadi 
pada kondisi stress. 

4) Risiko Pasar (Banking Book)

 Bank memiliki sistem untuk mengukur 
posisi yang terekspos pada risiko suku 
bunga, misalnya dengan metode repricing 
gap, baik posisi statik maupun posisi 
dinamik. Bank memastikan bahwa sistem 
sudah lengkap dengan kualitas yang dapat 
dipertanggungjawabkan.

5) Risiko likuiditas

 Bank memastikan mempunyai sistem 
identifikasi, pengukuran, dan monitoring 
risiko likuiditas. Modal bank menentukan 
kemampuan bank memperoleh bantuan 
likuiditas pasar, terutama pada kondisi krisis. 

6) Risiko Lain -lain

 Bank mengupayakan dapat meng identihikasi 
risiko lain seperti risiko strategik, risiko 
kepatuhan dan reputasi, walaupun tidak 
mudah melakukan pengukuran pada risiko 
tersebut.
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3. Basel III
Setelah terjadi krisis global pada tahun 2008-2009, 

Basel menilai bahwa modal yang dipersyaratkan pada 
Basel II perlu diperbarui. Selain itu, Basel juga menilai 
stress testing yang dilakukan bank selama ini dipandang 
belum memadai sehingga banyak bank yang mengalami 
permasalahan dalam menghadapi kondisi krisis. Oleh 
karena itu, Basel memutuskan untuk memperbarui Basel 
II dalam sejumlah ketentuan baru yang disebut dengan 
Basel III. Sistem tiga pilar pada Basel II tetap berlaku, 
ditambah dengan sejumlah peraturan baru yang pada 
umumnya untuk menghadapi kondisi krisis.

Indonesia merupakan negara anggota G20 dan 
menyatakan komitmen untuk mengikuti keputusan 
mengenai penerapan Basel III pada perbankan Indonesia. 
Basel III berfokus pada kualitas modal, likuiditas, 
masalah pro-cyclicality dan masalah sistemik. Procyclicality 
adalah kejadian berulang di mana pada saat ekonomi 
sedang tumbuh, bank cenderung terlalu longgar dalam 
ekspansi pembiayaan. Sebaliknya, dalam kondisi buruk, 
bank terlalu ketat dalam mengucurkan pembiayaan. 
Arti lain yang sering digunakan adalah bahwa pada saat 
ekonomi baik, bank sering lupa bagaimana kesulitan 
mengendalikan risiko pada kondisi krisis, bahkan sering 
tidak percaya bahwa kondisi krisis akan senantiasa terjadi 
berulang. Masalah sistemik adalah permasalahan pada 
satu bank dapat dengan mudah merembet pada bank 
lain. Bahkan, apabila bank yang beroperas di luar negeri 



Manajemen K iner ja  Bank Syar iah .  .  . .     •     167

rnenghadapi masalah, hal ini akan merembet kepada 
bank nasional yang memiliki penempatan dana di bank 
luar negeri tersebut. 

a. Tujuan Basel III

 Tujuan regulator mengeluarkan Basel III antara 
lain:

1) Meningkatkan kemampuan perbankan dalam 
menyerap kerugian pada kondisi stress baik 
pada sistem keuangan, maupun pada sistem 
ekonomi keseluruhan. Basel III dipercaya 
akan dapat meningkatkan ketahanan bank 
dalam menghadapi kondisi krisis.

2) Meningkatkan kemampuan bank dalam 
melaksanakan manajemen risiko, tata kelola 
perusahaan yang baik, dan meningkatkan 
transparansi dan keterbukaan bank dalam 
menjalankan usaha perbankan.

3) Memperkuat ketahanan perbankan pada 
risiko sistemik pada saat terjadi krisis sehingga 
dapat mencegah krisis yang lebih meluas. 

 Untuk maksud memperkuat permodalan, Basel III 
menentukan langkah sebagai berikut:

1) Meningkatkan kualitas, konsistensi dan tran-
sparansi modal untuk menutup berbagai jenis 
risiko dengan definisi baru dari modal.
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2) Meningkatkan ketahanan bank pada kondisi 
krisis dengan capital conservation buffer.

3) Memperluas ruang lingkup risiko yang perlu 
dikelola bank khususnya risiko pasar.

4) Melengkapi kebutuhan modal dengan rasio 
leverage

5) Mengurangi dampak dari pro-cyclicality 
musiman dengan mengharuskan bank me-
nyediakan cadangan yang disebut dengan 
counter-cyclical buffers yang berfungsi sebagai:

a) Buffers untuk menutup risiko cyclicality.

b) Buffers untuk menutup pertumbuhan 
pembiayaan yang berlebihan.

c) buffers sebagai cadangan provisi yang 
bersifat forward looking.

d) buffers untuk konservasi permodalan.

e) Mengendalikan risiko sistemik dan 
keterkaitan antar bank.

b. Peningkatan Kualitas Permodalan

 Eksposur risiko yang terakumulasi akibat bank 
melakukan aktivitas perlu didukung oleh modal 
berkualitas tinggi Saat terjadi krisis global, pada 
umumnya bank akan mengalami kerugian dari 
bisnis perpembiayaanan dan memerlukan indakan 
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penghapusan pembiayaan yang memberikan 
dampak pada modal. 

1) Mengurangi Risiko Procyclicality dengan Buffer

 Dalam kondisi ekonomi stabil, bank harus 
meningkatkan daya tahan terhadap risiko 
apabila terjadi situasi counter-cyclical. Tujuan 
dari melakukan langkah seperti ini adalah:

2) Membuat kebutuhan modal minimum relatif  
stabil baik pada saat kondisi ekonomi stabil, 
maupun pada saat terjadi situasi countercyclical. 
Metode yang dapat digunakan misalnya:

a) Pada proses estimasi PD (probability 
of  default) menggunakan periode 
perhitungan yang lebih Panjang.

b) Pengukuran LGD (loss given default) 
dilakukan dengan menggunakan LGD 
krisis atau down turn LGD.

c) Mengharuskan bank melakukan proses 
stess testing yang memperhitungkan 
migrasi kualitas pembiayaan ke arah 
negatif  pada saat terjadi resesi.

3) Penyediaan cadangan kerugian penurunan 
nilai CKPN yang bersifat melihat ke depan 
(forward looking) yang dapat dilakukan dengan 
cara:
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a) Menggunakan prinsip EL (expected loss) 
pada sistem akuntansi. 

b) mengupayakan perubahan pada sistem 
pengawasan yang konsisten dengan 
pendekatan EL.

c) Tidak mendorong ke arah kebijakan 
penyediaan CKPN jauh lebih besar dari 
yang dibutuhkan perbankan.

4) Memperkuat posisi modal bank dengan 
menyediakan cadangan buffer pada rnasing-
masing bank dan seluruh sektor perbankan 
yang dapat digunakan pada saat terjadi 
kondisi stress.

a) Pada saat terjadi krisis, sejumlah bank 
masih terus membagikan dividen, 
melakukan buy-back saham, memberikan 
kompensasi yang berlebihan pada 
rnanajemen bank walaupun kondisi 
keuangan dan proyeksi ke depan sangat 
negatif.

b) Pada saat sebagian bank sudah mulai 
memperoleh laba, bank lupa membangun 
kembali sistem buffer untuk mendukung 
pertumbuhan pembiayaan baru 
sehingga meningkatkan procyclicality 
dari sistem perbankan.
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5) Melaksanakan prinsip praktik perbankan 
yang pruden untuk melindungi sektor per-
bankan khususnya pada periode di mana ter-
jadi pertumbuhan pembiayaan yang dinilai 
ter lalu tinggi. Pertumbuhan pembiayaan yang 
terlalu cepat disebabkan hal sebagai berikut:

a) Kerugian bank pada saat krisis didahului 
oleh pertumbuhan pembiayaan yang 
terlalu cepat pada periode sebelumnya.

b) Kondisi ini menyebabkan sektor per-
bankan menjadi tidak stabil dan dapat 
merembet pada sektor riil.

c. Melengkapi Kebutuhan Modal dengan Rasio 
Leverage

 Salah satu penyebab krisis pada tahun 2008 lalu 
adalah terjadi leverage yang berlebihan pada sistem 
perbankan, baik pada posisi neraca on balance sheet 
maupun posisi off  bance sheet. Artinya, bank teralu 
berlebihan dalam menggunakan pinjaman untuk 
memperbesar posisi berisiko. Saat terjadi krisis 
yang paling dalam, bank terpaksa mengurangi 
leverage tersebut dengan melepaskan posisi ke 
pasar, yang akibatnya menekan harga pasar 
semakin dalam lagi. Selanjutnya, kerugian bank 
menjadi semakin besar, modal menjadi semakin 
berkurang dan pembiayaan bank menjadi semakin 
sulit diperoleh.
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 Rasio leverage adalah jumlah modal dibagi eksposur. 
Ukuran modal adalah berdasarkan high definition 
dari modal, yaitu modal Tier 1. Ukuran eksposur 
adalah jumlah eksposur on balance sheet dan off  
balance sheet.

 Industri perbankan menempatkan suatu batas 
bawah (floor sehingga saat krisis yang dapat 
merusak sistem perbankan dan ekonomi, di mana 
bank harus mengurangi leverage, dampak yang 
ditimbulkan dapat dikendalikan pada batas floor 
tersebut. Sebagai pengaman tambahan untuk 
mengurangi dampak yang disebabkan kesalahan 
model dan kesalahan pengukuran risiko, bank 
harus menggunakan model pengukuran risiko 
yang sederhana, transparan, dan mengukur risiko 
secara independen berdasarkan gross exposure.

d. Memperluas Ruang Lingkup Risiko

 Ruang lingkup risiko yang harus dikelola oleh bank 
perlu diperluas, karena pada masa krisis yang lalu, 
bank disinyalir gagal untuk menutup risiko utama 
pada posisi on balance sheet maupun posisi off  balance 
sheet, termasuk berbagai posisi derivatif. Untuk 
maksud ini Basel III mengatur sebagai berikut:

1) Meningkatkan modal untuk menutup posisi 
trading book dan eksposur terkait dengan 
posisi sekuritisasi, yang menjadi penyebab 
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utama banyak bank mengalami kerugian 
pada masa krisis tahun 2008 lalu.

2) Bank harus menyediakan modal untuk 
menutup risiko pasaratas dasar stress value 
at risk (vaR) yang terjadi selama 12 bulan 
dengan menggunakan skenario stress pada 
industri finansial.

3) Menetapkan kebutuhan modal tambahan 
untuk proses resekuritisasi baik untuk posisi 
trading book maupun posisi banking book.

4) Meningkatkan permodalan untuk menutup 
eksposur risiko pihak lawan (Counterparty 
Credit Exposure, CCE) pada setiap posisi 
derivatif, transaksi repurchase agreement (repo) 
dan aktivitas pembiayaan sekuritas, dengan 
cara meningkatkan kebutuhan tambahan 
modal capital buffer untuk mengurangi potensi 
risiko akibat faktor procyclicality.

e. Implemenasi Basel III di Indonesia

 PBI NO. 15/12/PBI/2013 menerapkan Basel III 
khusus terkait permodalan (KPMM-Kewajiban 
Penyediaan Modal Minimum). Bank harus 
menyediakan:

1) Capital Conservation Buffer sebesar 2,5 % dari 
ATMR yang harus ditutup dengan CET1 (Core 
Equity Tier 1). Ketentuan ini hanya berlaku 
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untuk bank kategori BUKU 3 (modal Rp. 5-30 
triliun) dan BUKU 4 (modal > Rp 30 triliun).

2) Contercyclical Buffer sebesar 0-2,5% ATMR, 
dengan sumber modal dari CET1 (Common 
Equity Tier-1), berlaku untuk semua bank. 
Penetapan oleh OJK (dapat berbeda sesuai 
dengan penilaian perkembangan kondisi 
makro ekonomi).

3) Capital Surcharge untuk D-SIB sebesar 1-2,5 
% ATMR oleh OJK. Besar KPMM dapat lebih 
besar apabila diperlukan, sumber modal dari 
CET1 (Common Equity Tier l); hanya untuk 
bank yang dinilai sistemik oleh OJK 

C. PERENCANAAN KEBUTUHAN MODAL
Manajemen bank harus memastikan bank mem-

punyai cukup modal. Artinya, banktidak sekadar me-
menuhi ketentuan regulasi. Manajemen bank harus 
merencanakan dari mana dapat memperoleh tambahan 
modal apabila sewaktu-waktu membutuhkan. 
Untuk mengetahui kebutuhan modal, bank melihat 
kebutuhan saat ini dan proyeksi kebutuhan modal di 
masa mendatang. Untuk maksud tersebut, manajemen 
bank harus memahami kondisi keuangan bank saat 
ini, dan bagaimana strategi pertumbuhan mendatang 
memberikan dampak pada kebutuhan modal 
tambahan.
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Sebagai gambaran, apabila bank memiliki sejumlah 
pembiayaan bermasalah dengan tingkat NPL yang terus 
bertambah, maka kemungkinan tambahan modal di-
butuhkan untuk mendanai tambahan CKPN di masa 
mendatang. Contoh lain apabila bank merencanakan 
melakukan pertumbuhan non-organik melalui akui-
sisi bank lain atau meningkatkan pertumbuhan 
pembiayaan, maka diperlukan tambahan modal untuk 
mendukung rencana tersebut. Demikian juga, apabila 
bank merencanakan berfokus pada sejumlah kecil 
sektor industri dalam perpembiayaanan, maka bank 
memerlukan tambahan modal untuk menutup risiko 
konsentrasi. 

Selain mengidentifikasi potensi kebutuhan tambah an 
modal, manajemen bank juga harus mengembangkan 
strategi untuk memperoleh tambahan modal yang 
dibutuhkan tersebut Rencana penambahan mo dal dapat 
dilakukan dengan berbagai cara agar modal bankteta 
dalam posisi kuat.

Salah satu strategi yang dapat digunakan adalah 
memperoleh modal dari luar bank. Strategi lain 
mungkin menggunakan laba ditahan hasil operasional 
perusahaan, dengan tidak membagikan dividen, atau 
menggunakan kombinasi sumber modal dari dalam dan 
dari luar bank. Selain itu juga bisa dengan mengrangi 
kebutuhan modal dengan menjual aset yang tidak 
diperlukan atau mengganti aset yang mempunyaj risiko 
tinggi dengan aset risiko lebih rendah. 
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1. Sumber Modal Eksternal
Kemampuan bank memperoleh modal dari eksternal 

bergantung pada beberapa faktor. Faktor utama yang 
diperlukan adalah kondisi keuangan. Bank dengan 
kondisi keuangan yang sehat atau bank yang merupakan 
anak perusahaan grup usaha besar pada umumnya 
lebih mudah memperoleh modal baik berupa equity 
atau dengan menerbitkan surat utang. Sebaliknya, bank 
dengan kondisi keuangan yang buruk akan lebih sulit 
mengupayakan modal dari eksternal.

Faktor lain adalah ukuran perusahaan. Bank besar 
akan lebih mudah memperoleh akses ke pasar modal 
sehingga opsi memilih kebutuhan tambahan modal akan 
lebih banyak. Pilihan untuk bank kecil relatif  terbatas 
dan lebih bergantung pada kerelaan pemilik bank untuk 
menambah modal.

2. Sumber Internal
Sumber-modal lain yang dapat digunakan adalah 

dari laba ditahan. Pilihan ini harus mengurangi dividen 
atau tidak membagikan dividen untuk sementara sampai 
kondisi permodalan bank pada tingkat yang mencukupi. 
Hal ini tidak mudah dilakukan terutama kalau pemegang 
saham sangat mengandalkan dividen sebagai sumber 
penghasilan utama, atau induk perusahaan memerlukan 
dividen sebagai sumber pembayaran utang. Masalah lain 
yang dapat terjadi adalah bank harus menunda rencana 
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akuisisi atau menunda rencana perluasan jaringan 
cabang dan fasilitas lain yang sebenarnya diperlukan.

3. Penjualan Aktiva, Menurunkan Risiko Pembiayaan
Alternatif  lain untuk upaya menambah modal 

adalah dengan mengurangi kebutuhan modal dengan 
cara menjual aset sehingga aktiva produktif  yang me-
merlukan modal berkurang atau mengatur kembali 
bauran aset agar kebutuhan modal untuk portofolio 
berkurang, misalnya menambah porsi surat utang 
negara menggantikan pembiayaan komersial.

Strategi menjual aktiva atau mengalihkan aktiva 
produktif  pada pihak lain berpotensi mengalihkan 
nasabah bank pada pembeli. Selain itu, karena pembeli 
hanya tertarik membeli aset berkualitas baik, pada 
akhirnya bank hanya memiliki aset dengan kualitas 
rendah dan tidak likuid. Kelemahan dari strategi 
mengalihkan aset pada SUN adalah menurunkan 
pendapatan karena aset berisiko akan menghasilkan 
imbal hasil lebih tinggi.

Pada dasarnya, perencanaan kebutuhan modal 
menjadi salah satu tugas utama bagi manajemen bank. 
Manajemen bank harus senantiasa memonitor kebutuhan 
permodaan, baik saat ini maupun untuk masa depan 
dan, sebaliknya manajemen bank juga mendiskusikan 
strategi yang paling baik untuk memperoleh tambahan 
modal yang diperlukan.
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D. MONITORING KECUKUPAN MODAL
Bank dapat menggunakan rasio keuangan untuk 

melakukan evaluasi kecukupan modal dan Kinerja 
keuangan lainnya. Keuntungan dari analisis rasio adalah 
informasi yang tidak diberikan sekadar jumlah nominal. 
Sebagai contoh, dalam rapat Direksi dijelaskan bahwa 
jumlah modal bank periode ini naik 100% dibandingkan 
dengan jumlah modal periode sebelurnnya. Informasi 
ini tidak dapat serta merta diartikan bahwa posisi bank 
menjadi lebih kuat. Apabila pada periode yang sama, 
aktiva produktif  bank naik 200%, maka posisi modal 
malah melemah dibandingkan periode sebelumnya. 
Untuk masalah ini diperlukan analisis rasio keuangan.

Untuk melakukan interpretasi pada rasio keuangan 
diperlukan empat hal. Pertama, angka absolut yang 
menjadi benchmark. Misalnya CAR (capital adequacy 
ratio) minimal 10%. Kedua, kualitas pembilang dan 
penyebut dalam rasio tersebut semakin banyak porsi 
modal dalam bentuk equity, maka kualitas modal 
semakin baik. Ketiga, analisis tren dari rasio dari waktu ke 
waktu. Walaupun rasio lebih tinggi dari benchmark, tapi 
kalau terus menurun dari waktu ke waktu, maka hal ini 
memberikan indikasi adanya masalah yang harus diatas. 
Terakhir, banding kan dengan anggaran dan perusahaan 
yang sebanding. Walaupun rasio masih dalam kategori 
baik, tapi kalau pesaing mempunyai rasio yang lebih 
baik, maka terjadi permasalahan dalam operasional 
bank kita.
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Pada umumnya beberapa rasio berikut digunakan 
untuk melakukan monitoring pada posisi modal bank

1. Kecukupan Modal Bank Syariah
Modal• 
ATMR

 Perhitungan modal dan Aset Tertimbang Menurut 
Risiko (ATMR) berpedoman pada ketentuan 
yang berlaku mengenai Kewajiban Penyediaan 
Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan 
prinsip syariah. Rasio dihitung per posisi penilaian 
termasuk memperhatikan trend KPMM.

Modal Inti (• Tier 1)
ATMR

 Perhitungan modal inti berpedoman pada 
ketentuan yang berlaku mengenai Kewajiban 
Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Ber-
dasarkan prinsip syariah.

Modal Inti• 
Total Modal

 Perhitungan modal inti dan total modal berpedoman 
pada ketentuan/aturan yang berlaku mengenai 
kewajiban penyediaan modal minimum bank umum 
berdasarkan prinsip Syariah.
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Critized Assets  – CKPN (• Kualitas Rendah) 
Modal Inti + Cadangan Umum

 Critized Assets adalah aset produktif  neraca dengan 
kualitas rendah yaitu aset produktif  yang memiliki 
kualitas dalam perhatian khusus, kurang lancar, 
diragukan dan macet sesuai ketentuan yang 
berlaku mengenai Kualitas Aktiva/Aset, termasuk 
pembiayaan direstrukturisasi kualitas lancar, AYDA 
kualitas lancar, properti terbengkalai kualitas lancar 
dan penyertaan modal sementara kualitas lancar.

 CKPN Kualitas Rendah adalah Cadangan Kerugian 
Penurunan Nilai untuk pembiayaan yang tergolong 
dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan 
dan macet, termasuk CKPN untuk pembiayaan 
direstrukturisasi kualitas lancar, AYDA kualitas 
lancar, properti terbengkalai kualitas lancar, dan 
penyertaan modal sementara kualitas lancar.

Aset Produktif  Bermasalah dikurangi• 
 CKPN Aset Produktif  Bermasalah
Modal Inti + Cadangan Umum

 Aset Produktif  adalah sebagaimana dimaksud dalam 
ketentuan yang berlaku mengenai Penilaian 
Kualitas Aktiva/Aset Bagi Bank Umum Syariah 
dan Unit Usaha Syariah. Sedangkan Aset Produktif  
Bermasalah adalah aset produktif  dengan kualitas 
kurang lancar, diragukan, dan macet. CKPN Aset 
Produktif  Bermasalah adalah CKPN yang dibentuk 
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atas aset produktif  dengan kualitas kurang lancar, 
diragukan dan macet.

2. Pengelolaan permodalan bank
Hal ini meliputi pemahaman Dewan Komisaris 

dan Direksi, kebijakan dan prosedur pengelolaan modal, 
perencanaan modal, penilaian kecukupan modal, kaji 
ulang independen dan akses modal dari sumber internal 
maupun eksternal antara lain berasal dari kinerja 
rentabilitas yang mendukung permodalan.

Kualitas dari rasio permodalan dapat menggunakan 
benchmark sebagai berikut:

Kategori KPMM KPMM Modal 
Tier 1

Leverage 
Rario

Modal sangat baik 
(well capitalized)

Lebih 
dari 10%

Lebih 
dari 

10 %

Lebih dari 
5 %

Modal cukup 
baik (adequately 
capitalized)

Lebih 
dari 

8 %

Lebih 
dari 4 %

Lebih dari 
4 %

Modal kurang 
(undercapitalized)

Kurang 
dari 8 %

Kurang 
dari

4 %

Kurang 
dari 4 %

Modal sangat 
kurang (critically 
undercapitalized)

Kurang 
dari 6 %

Kurang 
dari 

3 %

Kurang 
dari 2 %

Sumber: berbagai sumber

Apabila rasio permodalan kurang baik, bank perlu 
melakukan tindak lanjut berupa rencana aksi untuk 
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memperbaiki posisi permodalan. Bank dengan kategori 
kurang modal (undercapitalized), dapat dilarang regulator 
apabila ingin melakukan ekspansi pertumbuhan 
aset. Pada kategori critically undercapitalized bank ke-
mungkinan dapat dimasukkan dalam status pengawasan 
khusus oleh Bank Indonesia.

E. PERINGATAN DINI POSISI MODAL
1. Rasio di bawah kategori “well capitalized”.

2. Pertumbuhan modal lebih lambat dibandingkan 
dengan pertumbuhan aktiva 

3. Rasio lebih lemah dibandingkan dengan pesaing.

4. Jumlah modal rasio permodalan cenderung 
menurun.

5. Rasio pembagian dividen lebih besar dibandingkan 
pesaing.

6. Aktivitas banyak terpusat pada bisnis non-
tradisional

7. Terdapat aktivitas off  balance sheet yang menonjol.
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Bab 6
ENTERPRISE RISK MANAGEMENT (ERM)

E nterprise Risk Management (ERM) merupakan 
sebuah proses yang dilakukan oleh dewan 
direksi dan manajemen senior sebagai bagian 

dari pelaksanaan strategi di seluruh bagian perusahaan 
yang dirancang untuk mengidentifikasi potensi kerugian 
yang dapat mempengaruhi upaya pencapaian target dan 
mengelola risiko sesuai risk appetite, untuk memastikan 
secara memadai mengenai peluang pencapaian tujuan 
perusahaan. Tujuan perusahaan dapat dilihat dalam 
katagori sebagai berikut yaitu: strategi bank (strategic), 
operasional bank (operations), sistem pelaporan (re-
porting) dan kepatuhan pada peraturan (compliance) 
(Ikatan Bangkir Indonesia (Strategi Manajemen Risiko), 
55: 2016).
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Konsep dasar ERM yaitu, bahwa unit kerja dalam 
melakukan bisnis mengandung risiko. Semakin besar 
risiko, peluang laba akan semakin besar, namun modal 
yang dibutuhkan untuk menutup risiko semakin besar. 
Apabila modal yang dibutuhkan semakin besar, maka 
unit kerja tersebut memerlukan penghasilan yang lebih 
besar pula. Dengan adanya ERM, dapat mendorong bank 
untuk dapat lebih bersikap antisipatjf  terhadap potensi 
risiko dan menjadi dasar untuk pengukuran Kinerja 
bank Syariah sesuai risiko yang diambil (Ikatan Bangkir 
Indonesia (Manajemen Risiko 1), 44-45: 2015). Hal ini 
dilakukan dalam upaya untuk melakukan evaluasi dan 
mengelola ketidakpastian yang timbul karena bank 
melakukan aktivitas bisnis untuk menciptakan nilai 
perusahaan. ERM membantu bank melindungi dan 
meningkatkan nilai perusahaan dalam tiga cara, yaitu:

Membantu bank menciptakan keunggulan ber-• 
saing,

Optimasi biaya pengelolaan risiko,• 

Membantu pimpinan bank meningkatkan kinerja • 
bisnis.

Dengan menggunakan ERM, bank tidak se-
kedar menghindari potensi risiko, misalnya dengan 
rnelakukan tindakan lindung nilai (hedging), tetapi 
juga meningkatkan nilai perusahaan dengan mengejar 
kesempatan atau peluang bisnis agar bank dapat tumbuh 
dan meningkatkan imbal hasil. Dengan demikian, ERM 
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membantu.dan memberi arahan kepada para pimpinan 
unit kerja untuk memahami risiko dan membantu.untuk 
percaya diri bahwa mereka mampu bersama organisasi 
meningkatkan pertumbuhan, sekaligus mengelola risiko 
dan menciptakan.nilai.

A. PENGUKURAN KINERJA GENERIK
Manajemen, analis dan nasabah menggunakan 

beberapa cara untuk menentukan kinerja bank dalam 
menciptakan nilai bagi pemegang saham. Beberapa.
rasio keuangan secara generik banyak digunakan untuk 
mengukur kinerja perbankan. Metode yang banyak 
digunakan, antara lain tingkat pertumbuhan Earning Per 
Share (EPS), Return On Equity (ROE), pertumbuhan neraca 
dan pembiayaan, serta kapitalisasi pasar dan rasio efisiensi. 
Semua cara yang disebutkan di atas sulit untuk menjawab 
apakah nilai dari investasi sudah bertambah dan berapa 
besar manajemen sudah menambah nilai kekayaan 
pemegang saham perusahaan (Ikatan Bangkir Indonesia 
(Strategi Manajemen Risiko), 102: 2016).

1. Rasio Return on lnvestment (ROI)
Rasio ROI membandingkan benefit pada pembilang 

dibagi sumber daya yang digunakan. Return on Assets 
(ROA) membandingkan laba bersih dengan total aset. 
Rasio ini mengukur imbal hasil dari perusahaan untuk 
pemodal dan para kreditor.
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2. Return on Assets =    Net Income
              Total Assets

Sebagai contoh, ROA 2% berarti untuk setiap Rp 
100 juta aset yang ditanamkan berasal dari equity dan 
utang, menghasilkan laba bersih Rp 2 juta. Dengan kata 
lain, dengan ROA 2% berarti untuk satu kredit macet 
(total loss) diperlukan 100/2=50 kredit baru lancar 
untuk menutup kerugian akibat kredit macet tadi. Pada 
umumnya investor lebih tertarik melihat berapa imbal 
hasil dari modal (equity) yang ditanamkan, bukan dari 
seluruh aset. Untuk itu digunakan rasio ROE (Retum On 
Equity).

Return on Equity•  = Net Income
               Total Equity

 Sebagai contoh, ROE 20% bcrarti untuk setiapRp 
100 juta equity yang ditanarnkan, menghasilkan 
laba bersih Rp20 juta. Secara umum, rasio yang 
lebih besar merupakan indikasi kinerja yang lebih 
baik. Pada umumnya rasio irnbal hasil dilihat tren 
dari waktu ke waktu dan dibandingkan dengan 
rasio dari perusahaan sejenis. Keuntungan dari 
menggunakan rasio untuk mengukur kinerja adalah 
data yang diperlukan terscdia pada laporan neraca, 
rugi laba, dan data pasar. Masalah dari metode 
rasio adalah pertama, karena menggunakan data 
keuangan akuntansi sehingga memberi hasil yang 
sensitif  terhadap pemilihan metode akuntansi, dan 
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sulit dibandingkan dengan perusahaan lain kalau 
tidak dilakukan penyesuaian terlebih dahulu. 

 Sebagai contoh, persediaan dapat dinilai dengan 
metode FIFO (First In First Out) atau LIFO (Last in 
First Out), penyusutan dengan metode straight line 
atau metode double declining, yang memberi dampak 
pada hasil laba bersih. Kedua, rasio menggunakan 
data total aktiva yang merupakan akumulasi dari 
pembelian aset perusahaan sejak tanggal pembelian 
yang dibeli dari waktu ke waktu. Kalau selama 
kurun waktu tersebut terjadi inflasi yang besar 
akan memengaruhi perhitungan nilai aset dan 
akhirnya membuat perhitungan rasio ROA menjadi 
tidak akurat. Ketiga, rasio melihat ke belakang dan 
mencatat sesuatu yang sudah terjadi dan kurang 
melihat potensi ke depan. Investasi yang dilakukan 
saat ini memberi manfaat pada masa yang akan 
datang, yang tidak tertangkap oleh perhitungan 
rasio. Selain itu, rasio tidak memperhitungkan 
fakor risiko, tidak membedakan berbagai faktor 
yang ada dalam kontrol manajemen dan faktor 
mana yang tidak berada di bawah kontrol. Secara 
ideal, pengukuran kinerja perlu mengeluarkan 
faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen 
untuk mengatur.
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B. METODE PENGUKURAN KINERJA BERBASIS 
RISIKO

1. EVA (Economic Value Added) sebagai alat ukur 
kinerja
EvA adalah ukuran laba ekonomis bank 

(setelah pajak) pada periode laporan tertentu setelah 
memperhitungkan biaya modal yang digunakan untuk 
menjalankan usaha. Formula EvA secara formal sebagai 
berikut (Ikatan Bangkir Indonesia, Strategi Manajemen 
Risiko, 104: 2016): 

EvA = (Return on Capital - Cost of  Capital) * Capital  

 = (Capital * Return on Capital – Capital * Cost of  Capital)

 = NOPAT – (Capital *Cost of  Capital)

 = NOPAT - Capital Charge

*NOPAT adalah net operating profit after tax.

NOPAT mencerminkan laba operasional yang 
disesuaikan agar sesuai dengan pendapatan ekonomis. 
Dengan EvA, pendapatan bank selain harus dapat 
menutup biaya operasional dan biaya bunga, juga 
harus menghasilkan retum paling tidak sesuai harapan 
pemegang saham.

2. Pengukuran EVA untuk Bank
Dengan menggunakan EvA, keputusan manajemen 

dapat berbeda dengan apabila manajemen menggunakan 
ukuran kinerja secara generik. Untuk menghitung 



Manajemen K iner ja  Bank Syar iah .  .  . .     •     189

EvA perlu menentukan terlebih dahulu NOPAT dan 
Capital Charge. NOPAT adalah laba operasional sesudah 
pajak, yang disesuaikan sedemikian rupa sehingga lebih 
merefleksikan kondisi ekonomis dari usaha.

Agar mencerminkan kondisi tahun di mana 
diadakan perhitungan EvA, beberapa unsur neraca 
dan rugi laba perlu diadakan penyesuaian. Secara teori, 
untuk mengukur EvA secara benar, terdapat banyak 
item yang berpotensi untuk disesuaikan, namun.secara 
umum, jarang praktisi membuat penyesuaian lebih dari 
10 item dari neraca akuntansi. Pemilihan mana yang 
harus disesuaikan tergantung dari aspek materialitas 
efek terhadap perilaku, harus mudah dipahami, dan data 
tersedia untuk dilakukan perhitungan.

Dalam menghitung EvA paling tidak terdapat 
empat unsur utama dari neraca dan rugi-laba yang 
perlu disesuaikan yaitu: CKPN (Cadangan Kerugian 
Penurunan Nilai) atau cadangan kredit bermasalah, 
Faktor terkait pajak (pajak tangguhan), Pendapatan dan 
biaya yang dinilai tidak berulang (non-recurring income) 
serta catatan akuntansi surat berharga.

a. CKPN (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai)

 Untuk perbankan, CKPN merupakan unsur 
utama dalam penyesuaian. Secara teori, CKPN 
dimaksudkan untuk membiayai nilai tunai dari 
perkiraan potensi kerugian dari portofolio 
kredit dimasa yang akan dating. Dalam periode.
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pelaporan, tindakan bank melakukan hapus 
buku akan mengurangi CKPN. Dari definisi ini 
terlihat bahwa aturan CKPN menyebabkan biaya 
CKPN disiapkan untuk kepentingan kerugian 
masa yang akan datang, tetapi membebani laba 
pada periode berjalan. Dengan demikian, CKPN 
sering digunakan sebagai alat untuk membuat 
pendapatan kelihatan stabil dengan membuat 
CKPN berlebihan pada saat bisnis dalam kondsi 
baik, dan mengurangi CKPN saat perolehan laba 
dalam kondisi tertekan.

 Tindakan ini menyebabkan tidak mudah 
menentukan kinerja perusahaan untuk kepentingan 
pemegang saham dalam periode penilaian. Pada 
kenyataannya, usaha bank mengandung risiko, 
yang mendatangkan return yang volatile, sesuai 
dengan risiko yang diambil, yaitu NOPAT. 

 Untuk keperluan penilaian kinerja, risiko dihitung 
dalam periode berjalan dan tidak berdasarkan 
pertimbangan subjektif  atau berdasarkan perkiraan 
di masa yang akan datang. Dengan demikian, 
NOPAT tidak dapat memperhitungkan CKPN 
sebagai biaya, tetapi hanya memperhitungkan biaya 
penghapusan kredit pada periode tersebut. CKPN 
dilihat sebagai. komponen dari modal ekonomis 
atau risk capital dari bank. Modal ekonomis terdiri 
dari modal untuk menutup expected loss aan 
unexpected loss.
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b. Masalah Terkait Pajak

 Pada umumnya terdapat selisih yang persisten antara 
provisi pembayaran pajak pajak dibayar di mukal 
dan pembayaran pajak tunai sehingga terdapat 
deferred tax balance baik debe maupun kredit, yang 
harus diperlakukan sebagai bagian dari modal, 
sama seperti halnya CKPN.

 Dalam menentukan NOPAT, provisi pajak harus 
dikeluarkan dan hanya memperhitungkan pajak 
operasional tunai. Dalam menentukan modal, 
bank harus menambahkan semua deferred tax 
credit dan mengurangi deferred tax debit. 

c. Pendapatan dan Biaya Non-Recurring

 Pos pendapatan atau biaya non-recurring tidak 
berulang perlu dipertimbangkan per kasus. Sebagai 
contoh, biaya restrukturisasi (setelah pajak) 
dikeluarkan dari biaya dan dimasukkan sebagai 
komponen modal.

d. Aturan Akuntansi untuk Sekuritas

 Peraturan akuntansi mengatur bahwa untuk 
posisi AFS atau Available For Sale, rugi atau laba 
akibat revaluasi harga pasar iperhitungkan sebagai 
komponen dari modal. Secara ekonomis, hal ini 
tidak sesuai apabila terhadap dana yang digunakan 
untuk membiayai posisi sekuritas tersebut tidak 
dilakukan MTM (Marked To Market).
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 Dalam perhitungan EvA, agar lebih praktis, modal 
dihitung atas dasar data historis, tidak dilakukan atas 
dasar harga pasar. Dengan demikian, perubahan 
modal karena aturan akuntansi dikeluarkan dari 
perhitungan NOPAT. EvA tidak terpengaruh oleh 
apakah bank memutuskan memelihara sekuritas 
dalam portofolio atau menjual sekuritas tersebut 
di pasar.

3. Sistem Manajemen Keuangan dengan EVA 
EvA yang dihitung pada level bank-wide dapat 

digunakan; pada level SBU atau lini bisnis, produk, dan 
jasa. Dengan demikian, manajemen dapat memperoleh 
informasi untuk membandingkan unit kerja atau produk 
mana yang paling memberi nilai tambah bagi bank. 
EvA akan memengaruhi aktivitas anggaran, rencana 
strategi, pricing dari produk bank, pelaporan keuangan, 
komunikasi internal dan eksternal, serta penentuan 
harga dalam proses akuisisi. DenganEvA, manajemen 
dapat meningkatkan fokus aktivitas yang menghasilkan 
laba dengan.cara penetapan harga kompetitif  atau 
penetapan persyaratan kredit yang lebih sesuai dengan 
kebutuhan. Selain itu, EvA juga memberi arah yang 
lebih jelas mengenai strategi pertumbuhan usaha 
ataupun mengurangi aktivitas usaha dan mengalihkan 
pada aktivitas yang lebih memberi nilai tambah bagi 
bank (Ikatan Bangkir Indonesia (Strategi Manajemen 
Risiko), 108: 2016).
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a. EvA dan Pengukuran Kinerja

Implementasi EvA dapat menggunakan prinsip 
80/20, artinya memperoleh 80% informasi dengan 
melakukan analisis pada 20% data yang paling penting. 
Sebagai contoh, apabila bank memperoleh 80% 
penghasilan dari 20 debitur terbesar, maka analisis cukup 
dilakukan pada 20 debitur terbesa rtersebut dan sisanya 
pada level portofolio.

EvA diukur mulai pada tingkat bank, ke mudian 
dilakukan analisis lebih lanjut pada level di bawahnya 
sesuai kebutuhan dan mem pertimbangkan antara upaya 
yang diperlukan dan benefit yang dapat diperoleh.

Pimpinan unit kerja hanya bertanggung jawab atas 
risiko yang ada pada unit kerja masing masing. Sebagai 
contoh, kepala unit kredit bertanggung jawab pada 
risiko kredit dan penentuan bunga kredit, tetapi tidak 
bertanggung jawab pada risiko perubahan suku bunga.

Dengan cara ini, proses EvA dapat disederhanakan 
dengan alokasi risiko, modal dan biaya sesuai bidang 
aktivitas unit kerja yang bersangkutan. Komponen 
utama yang diperlukan dalam proses EvA, antara lain 
FTP (Fund Transfer Pricing), alokasi biaya tidak langsung, 
dan alokasi modal ekonomis.

b. FTP (Fund Transfer Pricing)

FTP adalah prosedur internal bank untuk 
menetapkan biaya sesuai jangka waktu untuk produk 
kredit, surat berharga dan juga produk dana, seperti 
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deposito dan pinjaman bilateral. Dengan FTP, margin 
bunga atau NlM produk bank akan terlindung sejauh 
mungkin dari volatilitas suku bunga pasar dan perubahan 
liquiditas pasar. Sekali lagi perlu ditekan kan bahwa 
kepala unit bisnis tidak perlu mengelola risiko pasar 
seperti risiko suku bunga dan risiko likuiditas.

Secara ideal, FTP perlu dilaksanakan pada level 
akun. Artinya, semua akun bank akan memiliki FTP 
masing-masing. Cara ini memerlukan upaya pengelolaan.
data. yang sangat besar dengan sistern FTP yang mahal. 
Unuk keperluan manajemen, banyak kalangan praktisi 
berpendapat bank sebenarnya tidak memerlukan detail 
FTP sampai level akun, melainkan cukup pada level 
portofolio.

Suatu sistem FTP yang baik dapat mengelola mismatch 
yang terjadi pada neraca dari sistem ALCO atau sistem 
pada unit treasury. Treasury sendiri berfungsi sebagai 
pengelola risiko likuiditas dan risiko pasar termasuk 
risiko suku bunga (Ikatan Bangkir Indonesia, Mengenal 
Operasionla Perbankan 2, 2014: 136). Sebagai ilustrasi, 
bank dengan dua unit kerja, yaitu: 1) unit kredit dengan 
satu transaksi, yaitu kredit jangka waktu satu tahun, 
bunga tetap sebesar 12% dengan nominal Rp 100 miliar; 
2) unit dana menerbitkan deposito tiga bulan sebesar 
Rp 100 miliar, jangka waktu tiga bulan dengan bunga 
9%. Pada level bank, laba dari aktivitas ini adalah NIM 
sebesar 3%.
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Seperti halnya pada sistem FTP, alokasi dapat 
dilakukan pada level akun (activity-based costing) ataupun 
pada level portofolio dengan cara survei pada unit suppor 
dan menga lokasikan biaya pada unit kerja per produk 
atau aktivitas dengan menggunakan unit biaya standar.

c. Alolasi Biaya Umum

Alokasi overhead dapat dilakukan dengan 
dua cara, yaitu:

1) Fully loaded,

2) Alokasi umum.

Pada umumnya, kelompok pendukung cara 
pertama berargumen bahwa semua biaya overhead dan 
biaya tetap lainnya harus dialokasikan agar kinerja lini 
bisnis tidak berlebihan atau overstated. Yang mendukung 
cara kedua berargumen bahwa alokasi biaya harus 
berdasarkan akunabilitas. Biaya korporasi berada di 
luar. Control lini bisnis dan tidak betul kaau dibebankan 
pada Lini Bisnis. Metode apa pun yang dipilih, perlu 
dipastikan jangan sampai biaya overhead dari korporasi 
yang melampaui anggaran menyebabkan lini bisnis tidak 
dapat mencapai target. cara.yang dapat ditempuh adalah 
mengalokasikan biaya yang dianggarkan, bukan biaya 
aktual. Dengan cara ini, SBU tidak akan dibebani biaya 
overhead yang melewati anggaran.



196     •     Moh. Baihaqi, Lalu Ahmad Ramadani

d. Perhitungan EvA pada Unit Treasury

Pada umumnya Unit Treasury bertanggung jawab 
pada aktivitas sebaga beriku:

1) Pengelolaan portofolio investasi.

2) Melakukan pinjamn jangka pendek atau 
penempatan sebagai bagian dari pengelolaan 
likuiditas.

3) Pinjaman bilateral dan multilateral dalam 
jumlah besar, penerbitan surat utang dan 
ekuitas.

4) Pengelolan mismatch suku bunga.

5) Aktivitas trading. Pengukuran EvA pada unit 
trearsury belum banyak dilakukan sehingga 
tidak mudah menentukan knerja unit treasury 
ini.

EvA pada unit tresury dilakukan dengan 
menentukan sebagai berikut:

1) EvA dengan mismatch belum dikelola 
(naked)              

 EvA ditentukan dengan tidak mem-
perhiungkan aktivitas reasury untuk me-
ngelola mismatch suku bunga. Pada contoh 
di atas, dengan memiliki aktiva jangka waktu 
satu tahun dan pasiva janka waktu tiga bulan 
dan mempertimbangkan siklus volatilitas 
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suku bunga, secara umum dapat diperoleh 
hasil EvA negatif. 

2) EvA unit treasury dengan tindakan menutup 
mismatch

 Perhitungan EvA setelah memasukkan 
tindakan treasury untuk melakukan tindakan 
hedging bersama posisi treasury lainnya, baik 
melalui investasi, pinjaman, derivatives, tetapi 
tidak termasuk aktivitas trading. 

3) EvA aktivitas trading 

 EvA khusus untuk kegiatan trading, terpisah 
dari aktivitas hedging dan pendanaan. Kontribusi 
EvA dari unit treasury adalah peningkatan 
EvA dari perhitungan butir 1. Artinya, apabila 
treasury tidak melakukan hedging, maka EvA 
akan memberi hasil negatif  yang timbul dari 
negative mismatch akibat aktivitas blsnis, 
dengan risiko suku bunga sudah dilimpahkan 
pada unit treasury.

 Kontribusi unit treasury adaah melaku kan 
hedging dan melakukan manajemen risiko 
sehingga negatif  EvA dapat dikurangi, 
diharapkan mendekati EvA = nol dan potensi 
kerugian dapat ditekan sampai level sesuai 
toleransi bank.

 Penting untuk dilakukan adalah me misahkan 
aktivitas mengelola risiko suku bunga dan 
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likuiditas dengan aktivitas trading dari treasury. 
Sebaiknya, NOPT untuk aktivitas trading 
dilakukan oleh unit kerja terpisah dari unit 
treasury.

e. Perhitungan EvA untuk Unit Support

 Unit support seperti administrasi kredit, data 
processing, risk management, unit operation, dan 
marketing, mempunyai peranan sentral dalam 
mendukung keberhasilan unit bisnis. Untuk unit 
support, EvA sulit dihitung karena unit support 
pada umumnya merupakan cost center dan tidak 
membebankan biaya service sesuai harga pasar. 
Pada pembuatan anggaran, unit support sering 
hanya menganggarkan biaya, tanpa merencanakan 
memperoleh keuntungan. Dalam situasi seperti 
ini, penilaian kinerja unit support dapat dikaitkan 
dengan kinerja bank atau dikaitkan dengan kinerja 
unit kerja yang disupport oleh unit ini. Sebagai 
contoh, unit credit operation dikaitkan dengan 
kinerja unit perkreditan.

 Belakangan berkembang bisnis outsourcing untuk 
berbagai aktivitas support seperti data proessing, 
operation, internal audit dan credit operation, sehingga 
terdapat harga pasar yang dapat dibebankan pada 
unit kerja untuk menghitung NOPAT. Selain 
itu, secara forrnal bank juga dapat menciptakan 
sistem Service Transfer Pricing (STP) sebagai dasar 
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untuk membebankan biaya service pada unit yang 
membutuhkan pelayanan dan unit support.

f. Metode Alokasi Modal

Ada empat metode yang dapat digunakan 
untuk alokasi modal pada lini bisnis, yaitu:

1) Benchmrking yang dilakukan bank lain,

2) Atas dasar volatilitas nilai pasar,

3) Menggunakan teori options pricing,

4) Atas dasar volatilitas dari nopat sebagai proxy 
volatilitas nilai pasar.

 Untuk menghitung EvA pada level lini bisnis, 
semua metode tersebut dapat digunakan. Namun, 
untuk menghitung EvA pada level produk atau 
reltionship, maka metode atas dasar volatilitas 
NOPAT akan lebih intuitif  dan lebih mudah 
dilakukan.

 volatilitas NOPATrnenggambarkan potensi risiko 
pada lini bisnis, produk, ataupun relationship dan 
dapat digunakan untuk melakukan analisis EvA 
dalam berbagai dimensi seperti satuan unit produk 
atau nasabah yang mengandung risiko pasar, risiko 
kredit, likuiditas atau risiko operasional. Selain itu, 
metode ini secara implisit sudah memperhitungkan 
faktor korelasi antarrisiko ketika digunakari untuk 
membandingkan EvA pada level bank wide dan 
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pada level berbagai lini bisnis, jenis produk, segmen 
nasabah dan sebagainya.

 Penggunaan volatilitas NOPAT sebagai proxy 
volatilitas nilai pasar memerlukan beberapa asumsi, 
antara lain: 

1) Confident level yang dipilih sesuai toleransi 
risiko bank. Unuk distribusi normal, faktor 
pengali sesuai confident evel 99% adalah 2,33.                   

2) Apakah sernua unit kerja diberi faktor 
pengali atau confident level yang sama? 
Sebenarnya distribusi volatilitas NOPAT 
tidak sepenuhnya mengikuti distribusi 
normal, tetapi mengandung kemiringan atau 
skewness. Untuk mencakup faktor ini, faktor 
pengali 3 kiranya cukup memadai. 

3) Bagaimana menentukan periode waktu yang 
digunakan dalam mengukur standar deviasi? 
Apakah cukup panjang agar cukup menutup 
siklus bisnis atau cukup dengan fokus 
menggunakan  periode waktu pengukuran 
yang lebih pendek?

 Penggunaan periode waktu yang panjang 
mempunyai kelemahan, antara lain cenderung 
menggunakan rata-rata. risiko pada periode 
tersebut. Selain itu, metode rata-rata juga 
memerlukan waktu lama untuk pindah dari periode 
volatilitas tinggi menjadi rendah dan sebaliknya, 
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sehingga kurang mencerminkan kondisi tren risiko 
yang ada saat ini.

 Penggunaan periode pendek akan lebih responsif  
dalam menangkap perubahan risiko sehingga 
alokasi modal lebih mencerminkan kondisi 
tren tingkat risiko yang berlaku, baik pada 
waktu volatilitas. meningkat maupun menurun. 
Penggunaan periode pendek antara 18-36 bulan 
kiranya lebih baik, tetapi dengan menggunakan 
faktor pengali yang cukup untuk rnenutup faktor 
eksrem.

1) volatilitas historis untuk melakukan prediksi 
volatilitas di masa yang akan datang. Untuk 
aktivitas kredit, penghimpunan dana dan jasa 
fee based, volatilitas historis cukup memadai 
untuk digunakan. Untuk aktlvitas treasury. 
khususnya data suku bunga, data historis 
kurang dianjurkan karena:

a) unit treasury dapat dengan cepat 
mengubah dari posisi net long (asset 
sensitive) menjadi net short (liability 
sensitive). Perubahan profil risiko seperti 
ini tidak tertangkap pada data historis;

b) apabila data historis dari yield curve tidak 
mengandung perubahan besar dari 
volatilitas, maka alokasi modal akan 
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cenderung kecil, tidak melihat ukuran 
besar aset portofolio.           

2) Unit rnana yang berhak atas keuntungan dari 
diversifikasi? Manfaat diversifikasi sulit dapat 
dilekatkan pada unit kerja tertentu. Cara 
sederhana adalah tidak mengalokasikan, 
tetapi memasukkan dampak dari.diversifikasi 
pada penghitungan biaya modal atau cost of  
capital. Cara lain adalah membagi manfaat 
diversifikasi pada semua unit kerja dengan 
cara mengalikan alokasl modal dengan factor 
tertentu.                           

3) Bagaimana membandingkan risk capital 
dengan modal regulatory dan modal yang 
dianggap baik oleh perusahaan pemeringkat? 
Pada umumnya, alokasi modal ekonomis 
lebih kecil dari cash capital yang ada pada 
bank. Hal ini karena modal regulatory dan 
modal yang diharapkan ada oleh rating agency 
mumnya lebih besar dari yang dibutuhkan 
untuk mendukung bank dalam menjalankan 
bisnis. Untuk maksud rekonsiliasi antara risk 
capital dan cash capital, cara sederhana adalah 
menambah risk capital dengan factor tertentu 
atas putusan manajemen, sampai suatu level 
target yang dianggap cukup memadai untuk 
memenuhi keinginan regulatory dan rating 
agency.
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 Selain itu, tambahan modal biasanya 
dicadangkan untuk rnendukung kegiatan 
bisnis pada level strategi, misalnya untuk 
rnelakukan akuisisi. modal di atas target 
tersebut dapat di bagikan kepada pemegang 
saham sebagai dividend atau share repurchase.        

 Untuk perhitungan EvA, hanya target modal 
yang dialokasikan. Modal untuk cadangan 
tidak dialokasikan dan menjadi modal untuk 
tujuan strategis.

g. EvA dan Pengukuran secara Top Down

 Untuk megukur kinerja ekonomis dari aktivitas 
finansial, parameter yang perlu dianalisis adalah:

1) Imbal hasil atau return 

2) volatilitas dari imba hasil,

3) Korelasi dari imbal hasil dengan imbal hasil 
pasar.

Pada proses perhitungan EvA secara top down, 
dilakukan proses sebagai berikut:

1) EvA pada level bank secara konsolidasi.

2) EvA pada level wilayah atau grup usaha.

3) EvA pada level lini bisnis.

4) EvA pada level kategori produk.
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 Alokasi modal yang dilakukan dengan proses 
tersebut dapat memberi penilaian terhadap risiko 
bisnis secara komprehensif. Metode tersebut:

1) Memberi kerangka kuantitatif  menentukan 
tingkat risiko menurut jenisnya, yaitu risiko 
kredit,risiko suku bunga, risiko likuiditas dan 
risiko operasional.

2) Sebagai cara untuk melakukan validasi secara 
high level terhadap prosedur bottom up seperti 
yang dilakukan pada sistem ERM.

3) Memberi gambaran tren pada risiko bisnis 
pada berbagaj kondisi siklus bisnis.

4) Memberi gambaran besar manfaat dari 
diversifikasi.

Perhitungan EvA secara top down perlu dilihat 
sebagai pelengkap, bukan sebagai pengganti sistem 
perhitungan EvA secara botom up.

h. EvA untuk Perencanaan Strategi

 Metode EvA dan risk management dapat menjadi 
dasar penyusunan perencanaan strategi berbasis 
risiko. Pada permulaan, manajernen risiko menjaga 
potensi kerugian yang dapat terjadi. Kemudian 
manajemen risiko digunakan untuk melihat dan 
mengambil peluang bisnis, di mana benefit sesuai 
dengan rsiko yang diambil. Jadi, manajemen risiko 
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turut berperan meningkatkan hasil usaha bank 
berbasis risiko.

 metode EvA merupakan alat pengukuran kinerja 
berbasis risiko yang mengukur mbal hasil atas 
modal yang ditanamkan dalam bank, termasuk 
semua risiko yang melekat, yaitu risiko pasar, risiko 
kredit dan risiko operasional.

4. Return on RiskAdjusted Capital (RORAC)
RORAC merupakan ukuran kinerja berbasis 

risiko yang dapa digunakan secara konsisten unuk 
rnembandingkan kinerja dari berbagai unit bisnis pada 
bank. Economic capital diperlukan untuk mendapatkan 
imbal hasil yang sesuai harapan pemegang saham. Oleh 
karena itu, bisnis yang dikerjakan harus memperoleh 
imbal hasil yang sesuai. lmbal hasil dibagi dengan modal 
ekonomis disebut dengan RORAC. Laba ekonomis 
mengukur imbal hasil yang dihasilkan setiap bisnis yang 
ada di atas cost of  equity dari bank.

RORAC dapat diterapkan untuk mengukur kinerja 
berbagai jenis produk nasabah, lini bisnis dan wilayah 
kerja tertenu dari bank dan segmentasi lain. Selanjutnya, 
metode penghitungan RORAC dapat digunakan sebagai 
alat untuk melakukan evaluasi komposisi dari portofolio 
sehingga bank dapat menentukan bauran portofolio 
secara aktif, dengan cara memberi alokasi lebih besar 
pada segmen bisnis yang paling memberi nilai tambah 
bagi bank.
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Metode RORAC menggunakan biaya modal sebagai 
benchmark. Biaya modal berdasarkan imbal hasil harapan 
dari pemegang saham. Bisnis akan menghasilkan nilai 
tambah apabila RORAC lebih besar dari imbal hasil 
harapan dari modal bank.

5. Nilai Tambah yang Dihasilkan dari Proses 
Manajemen Risiko.
Upaya mencegah risiko terjadi dan meningktkan 

kepatuhanpada ketentuan bank, merupakan model 
pelaksanaan manajemen risiko secara proaktif. Pe-
ngelolaan risiko yang efisien dapat menghasilkan nilai 
tambah dalam berbagai dimensi sebagai berikut:

a. Memahami risiko yang dihadapi bank secara 
menyeluruh.

b. Mendorong untuk melakukan evaluasi atas risiko 
stratejik.

c. Patuh pada standar operasional bank sesuai prinsip 
GCG.

d. Melindungi reputasi perusahaan.

e. Menghindarkan bank dari kondisi krisis internal, 
sekaligus menghindarkan kondisi krisis pada 
industri perbankan.

f. Upaya mencapai kinerja terbaik dengan me-
ningkatkan kinerja operasional.
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g. Meningkatkan kualitas alokasi modal pada berbagai 
segmen bisnis.

h. Meningkatkan nilai dan kekayaan pemegang 
saham. 

i. Meningkatkan nilai tambah berbasis risiko. 

Metode RRAC meliputi proses alokasi modal yang 
dilakukan dengan dua tujuan, yaitu:

a. Melaksanakan proses manajemen risiko,

b. Pengukuran kinerja berbasis risiko

Untuk tujuan manajemen risiko alokasi modal 
memberi informasi mengenai risiko dari tiap lini bisnis 
sehingga bank dapat menentukan struktur modal yang 
optimal untk setiap lini bisnis. Dengan demikian, dapat 
diketahui berapa risiko dan modal yang diperlukan oleh 
tiap lini bisnis dan berapa kontribusi risiko dan modal 
dari tiap lini bisnis pada risiko dan modal keseluruhan b
ank.                                  

Untuk tujuan pengukuran kinerja berbasis risiko, 
metode RORAC menetapkan modal pada tiap lini bisnis 
dan menentukan pengukuran kinerja berbasis risiko. 
Dengan cara ini, bank dapat mengukur kontribusi dari 
lini bisnis terkait yang dapat digunakan sebagai dasar 
menentukan remunerasi bagi lini bisnis tersebut.
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Bab 7
BALANCE SCORECARD (BSC)

K onsep balanced scorecard berkembang sejalan 
dengan perkembangan implementasi 
konsep tersebut. Kaplan dan Norton (1996) 

menyatakan bahwa balance scorecard terdiri dari kartu skor 
(scorecard) dan berimbang (balanced). Kartu skor adalah 
kartu yang digunakan untuk mencatat skor hasil kinerja 
seseorang. Kartu skor juga dapat digunakan untuk 
merencanakan skor yang hendak diwujudkan oleh 
personel di masa depan. Melalui kartu skor, skor yang 
akan diwujudkan personel di masa depan dibandingkan 
dengan hasil kinerja sesungguhnya. Hasil perbandingan 
ini digunakan untuk melakukan evaluasi atas kinerja 
personel yang bersangkutan. Kata berimbang 
dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa kinerja 
personal diukur secara berimbang dari dua aspek, yaitu: 
keuangan dan non-keuangan, jangka pendek dan jangka 
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panjang, intern dan ekstern. Oleh sebab itu, personel 
harus mempertimbangkan keseimbangan antara 
pencapaian kinerja keuangan dan non-keuangan antara 
kinerja jangka pendek dan jangka panjang, serta antara 
kinerja yang bersifat intern dan yang bersifat ekstern 
jika kartu skor personel digunakan untuk merencanakan 
skor yang hendak diwujudkan di masa depan (veithzal. 
dkk, 463: 2014) 

Balanced scorecard merupakan suatu metode pe-
nilaian kinerja perusahaan dengan mempertimbangkan 
empat perspektif  untuk mengukur kinerja perusahaan, 
yaitu perspektif  keuangan, pelanggan, proses bisnis 
internal serta proses pembelajaran dan pertumbuhan. 
Dari keempat perspektif  tersebut dapat dilihat bahwa 
balanced scorecard menekankan perspektif  keuangan dan 
nonkeuangan. (Kaplan dan Norton, 1996)

Metode Balance Scorecard (BSC) merupakan 
pendekatan strategis dalam sistem penilaian kinerja 
yang bertujuan melakukan komunikasi bagaimana 
menerjemahkan visi, misi dan strategi bank dalam 
implementasi nyata. Metode BSC berguna untuk 
dijadikan dasar pernuan KPI (Key Performance Indicator) 
sehingga semua jajaran organisasi dapat didorong untuk 
melaksanakan fungsi masing-masing sesuai dengan 
tujuan bank, termasuk implementasi manajemen 
risiko.

Penilaian dengan metode Balance Scorecard terdiri 
atas dua bagian, yaitu:
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Balance•  artinya keseimbangan di antara perspektif  
keuangan, pelanggan, proses bisnis dan pembinaan 
pegawai

Score Card•  artinya melakukan penilaian terhadap 
keempat faktor tersebut.

Bagian pertama, “balance” artinya perusahaan perlu 
melakukan strategi yang holistik untuk memperoleh 
hasil kerja yang baik. Perusahaan perlu memperoleh 
kinerja keuangan yang baik, khususnya menciptakan 
nilai bagi pemegang saham. Bank harus memberi 
nilai tambah (value) bagi pelanggan sehingga dapat 
tercipta kinerja keuangan yang baik. Selanjutnya bank 
perlu melaksanakan proses kerja yang baik sehingga 
pelanggan dapat diberikan nilai tambah dan tercipta 
kinerja keuangan yang baik. Karyawan perlu diberi bekal 
pengetahuan dan keterampilan agar mampu melakukan 
proses kerja yang baik sehingga dapat memberi nilai 
tambah bagi pelanggan dan tercipta kinerja keuangan 
yang memuaskan. Dengan demikian, strategi perusaha-
an sudah dilaksanakan secara terpadu, tidak berjalan 
sendiri-sendiri dan seimbang antara pembinaan pegawai, 
memperbaiki proses kerja, memberi nilai tambah bagi 
pelanggan dan memperoleh kinerja keuangan yang 
memuaskan.

Bagian kedua, score card, adalah mengenai proses 
monioring dan pengukuran rencana strategi perusahaan. 
Pengukuran didasarkan pada: tujuan atau goals, ukuran 
yang digunakan dan target yang ingin dicapai. Jadi, 
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proses BSC menilai empat parameter, yaitu: Perspektif  
keuangan (financial perspective), Perspektif  pelanggan 
(customer perspective), Perspektif  proses bisnis (business 
proess perspecive) dan Perspekeif  pembelajaran/per-
tumbuhan (learning and growth perspective).

A. PERSPEKTIF KEUANGAN
Walaupun menitik beratkan pada proses kerja, 

metode BSC tetap melihat Kinerja keuangan sebagai 
parameter penting dalam pengukuran kinerja. Selain 
angka keuangan yang dicapai, pada perspektif  keuangan, 
pengukuran juga harus melihat faktor risiko dan biaya 
operasional dibandingkan dengan imbal hasil yang 
dicapai.

Formula yang dapat digunakan untuk mengukur 
BSC perspektif  keuangan adalah:

1. Return on Asset (ROA)

 Merupakan rasio yang digunakan untuk me lihat 
kemampuan atau Kinerja bank Syariah dalam 
memperoleh laba atau pendapatan

ROA = Laba Bersih
    Total Aktiva

2. Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional 
(BOPO) 

 Merupakan rasio efisiensi yang digunakan untuk 
mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank 
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dalam melakukan kegiatan opersionalnya. Rumus 
untuk mencari rasio efisiensi (BOPO) adalah

BOPO =      Biaya Operasional
             Pendapatan Operasional

3. Financing to Deposit Ratio (FDR)

 Merupakan rasio antara seluruh jumlah 
pembiayaan yang diberikan dengan jumlah dana 
dan modal yang dimiliki atau digunakan. Rumus 
untuk mencari rasio ini adalah

FDR = Total Volume Pembiayaan
             Total Penerimaan Dana 

B. PERSPEKTIF PELANGGAN
Kepuasan pelanggan merupakan leading indicator 

pencapaian kinerja bank Apabila kinerja pada kategori ini 
tidak baik, artinya pelanggan tidak merasa memperoleh 
pelayanan yang baik, mereka akan berpaling pada pesaing 
dan hal ini akan mengganggu pencapaian kineria bank. 

Hal ini akan memberi dampak buruk pada kinerja 
periode mendatang, walaupun misalnya pada periode ini 
kinerja keuangan bank terlihat baik. Pengukuran kategori 
perspektif  pelanggan adalah dengan melakukan analisis 
jenis pelanggan dan bagaimana unit kerja melakukan 
proses untuk rnemberi pelayanan atau menjual produk 
pada pelanggan tersebut.
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Formula yang dapat digunakan untuk mengukur 
BSC perspektif  pelanggan adalah

1. Tingkat kepuasan nasabah. Untuk mengetahui 
sejauh mana kualitas pelayanan bank Syariah.

 Kepuasan Konsumen = 

Jumlah Total Nilai Rata-Rata Responden
Total Pernyataan Responden

2. Profitabilitas nasabah. Untuk mengukur seberapa 
besar keuntungan yang berhasil dicapai dari 
pendapatan jasa yang ditawarkan kepada nasabah.

 Profitabilitas Nasabah = 
Laba Bersih Sebelum Pajak

Penjualan Bersih.

C. PERSPEKTIF PROSES BISNIS
Perspektif  proses bisnis mengukur kinerja proses 

bisnis internal untuk mencapai tujuan dari unit kerja. 
Apabila unit kerja meakukan proses bisnis dengan 
benar, tentunya akan menghasilkan produk dan jasa 
sesuai dengan harapan pelanggan. Pengukuran kinerja 
harus rnenggunakan parameter yang benar-benar 
mencerminkan proses yang benar dari suatu unit kerja 
dalam upaya mencapai target yang ingin dicapai.

Formula yang dapat digunakan untuk mengukur 
BSC perspektif  proses bisnis adalah:

1. Network Growth Ratio (NGR)
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 Rasio ini digunkan untuk mengukur peningkatan 
jaringan unit kerja dengan cara membandingkan 
peningkatan jaringan unit kerja terhadap total unit 
kerja pada periode tertentu, yaitu:

NGR = Delta Unit Kerja
      Toral Unit Kerja

2. Administrative Expence to Total Revenue (AETR)

 Untuk mengetahui efisiensi dan efektivitas serta 
ketetapan waktu proses atas transaksi yang 
dilakukan. Rumus yang dapat digunakan adalah:

AETR = Biaya Administrasi
                Total Pendapatan

D. PERSPEKTIF PEMBELAJARAN 
 DAN PER TUMBUHAN

Perspektif  ini melihat upaya unit kerja melakukan 
pelatihan bagi pegawai dan mengembangkan budaya kerja 
perusahaan. Dalam organisasi pembelajar, sumber daya 
manusia merupakan aset utama. Dalam zaman sistem 
teknologi informasi yang berkembang pesat, proses 
pembelajaran harus terus dilakukan. Pembelajaran itu 
tidak sekadar melakukan training, tetapi termasuk upaya 
pimpinan unit kerja melakukan coaching dan mentoing 
pada seluruh jajaran organisasi. Seiain itu, juga upaya 
meningkatkan kemampuan komunikasi antar pegawai 
pada unit kerja di samping komunikasi dengan unit kerja 
lain terkait sehingga dapat memperoleh bantuan apabila 
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diperlukan termasuk komunikasi dengan menggunakan 
internet. 

1. Produktivitas karyawan.

 Digunakan untuk mengetahu mengetahui tingkat 
produktivitas karyawan dala periode ter tentu. 
Untuk mengukur produktivitas karyawan ini dapat 
dilakukan dengan menghitung rasio ini, yaitu:

Produktivitas Karyawan =     Laba Bersih Sebelum Pajak
               Jumlah Karyawan Keseluruhan

2. Tingkat persentase pelatihan karyawan

 Digunakan untuk mengukur sejauh mana 
peningkatan Kinerja bank Syariah dengan mem-
berikan pelatihan secara intens kepada karya-
wannya.

Persentase Karyawan Terampil = Karyawan Yang Ditraining
                       Total Jumlah Karyawan.

3. Tingkat kepuasan karyawan

 Digunakan untuk melihat produktivitas karyawan 
dan tingkat persentase pelatihan karyawan 
yang terampil. Rumus yang digunakan untuk 
menghitung rasio ini yaitu:

Kepuasan Karyawan = 
Jumlah Total Nilai Rata-Rata Responden

Jumlah Pernyataan Responden
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Bab 8
INTELLECTUAL CAPITAL (IC)

E dvinsson dan Malone (1997) mendefinisikan 
perbedaan antara nilai pasar dan nilai buku 
perusahaan sebagai nilai dari Intellectual Capital 

(IC). Dalam konteks ini, jika perusahaan memiliki IC 
dan mengelolanya denga baik, maka akan berdampak 
pada nilai pasar periusahaan. Dengan kata lain, jika 
pasar modalnya efisien, investor akan memberikan niali 
yang lebih tinggi bagi perusahaan dengan nilai IC yang 
lebih besar. Selain itu, jika IC sebagai sumber daya yang 
berharga untuk keunggulan kompetitif, maka ia akan 
berkontribusi tehadap kinerja keuangan perusahaan.

Keterbatasan laporan keuangan dalam menjelaskan 
niolai perusahaan menggaris bawahi fakta bahwa niali 
ekonomi (Economic Value) tidak lagi pada produksi barang-
barang material, tetapi penciptaan modal intelektual.  
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IC telah memainkan peran yang semakin penting dalam 
menciptakan keunggulan kompetitif  yang berkelanjutan 
bagi perusahaan. IC bukanlah konsep akuntansi biasa. 
Tidaklah cukup dengan mengatakan bahwa IC me-
rupakan selisih antara nilai buku dengan nilai pasar 
perusahaan. Ketika perusahaan bicara tentang laporan 
IC (IC Statement), mereka sesunguhnya mengekspresi-
kan ketertarikan mereka dalam mengendalikan dan 
mengelola perusahaan. Dalam praktiknya, IC adalah 
tetang aktifitas manajer yang dapat didistribusikan 
dalam upaya atas nama pengetahuan. Aktifitas-aktifitas 
tersebut, seringkali terkait dengan pengembangan 
karyawan, restrukturisasi organisasi dan pengembangan 
aktifitas pemasaran.

Istilah Intellectual Asset, Intellectual Capital dan 
Intangible Asset sering kali digunakan secara bergantian, 
istilah Knowledge Asset sering digunakan oleh para 
ahli ekonomi, para ahli manajemen menyebutnya 
Intellectual Capital, sementara para akuntan lebih sering 
menggunakan kata Intangible Asset.

IC umumnya diidentifikasikan sebagai perbedaan 
antara nilai pasar perusahaan (bisnis perusahaan) dan 
nilai buku dari aset perusahaan tersebut atau dari financial 
capitalnya. Hal ini berdasarkan suatu observasi bahwa 
sejak akhir 1980-an, nilai pasar dari bisnis kebanyakan dan 
secara khusus adalah bisnis yang berdasar pengetahuan 
telah menjadi lebih besar dari nilai yang dilaporkan 
dalam laporan keuangan berdasarkan perhitungan 
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yang dilakukan oleh akuntan. Lebih lanjut, Edvinsson 
dan Malone (1997). mengidentifikasi IC sebagai nilai 
yang tersembunyi (hidden value) dari bisnis. Terminolog 
“tersembunyi” disini digunakan untuk dua hal yang 
berhubungan. Pertama, IC khususnya asset intellectual 
atau aset pengetahuan adalah tidak terlihat secara 
umum seperti layaknya aset tradisional dan kedua, aset 
semacam itu biasanya tidak terlihat pula pada laporan 
keuangan.

Usaha-usaha telah dilakukan untuk mengestimasi 
nilai pengetahuan dalam rangka untuk medapatkan 
nilai perusahaan yang sesungguhnya. Secara umum, 
diasumsikan bahwa peningkatan dan digunakannya 
pengetahuan. dengan lebih baik akan menyebabkan 
pengaruh yang bermanfaat bagi kineria perusahaan.

Meskipun terdapat banyak perdebatan dalam 
menentukan definisi pengetahuan, namun kebanyakan 
membedakan pengetahuan dalam tiga kategori, yaitu 
pengetahuan yang berhubungan dengan karyawan 
(disebut sebagai human capitan), pengetahuan yang 
berhubungan dengan pelanggan (disebut dengan 
customer atau relational capital) dan pengetahuan yang 
berhubungan hanya dengan perusahaan (disebut dengan 
struktural atau organizational capital) (Boekestein (2006). 
Ketiga kategori tersebut membentuk suatu Intellectual 
Capital bagi perusahaan.

IC dapat dihubungkan dengan disiplin yang lain 
seperti corporate strategy dan the production of  measurement 
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tools. Dari perspektif  stratejik, IC dapat digunakan untuk 
memanfaatkan knowledge dalam meningkatkan nilai 
perusahaan. Sebaliknya, sisi pengukuran (measurement) 
fokus pada bagaimana suatu mekanisme pelaporan baru 
dapat dibangun yang dapat mengukur informasi non-
keuangan, kualitatif  dan item-item IC tradisional dapat 
dikuantifikasi.

A. KLASIFIKASI/KOMPONEN INTELLECTUAL 
CAPITAL
Definisi-defjnjsi tentang intellectual capital sebagai-

mana disajikan di bagian sebelumnya telah mengarahkan 
beberapa peneliti untuk mengembangkan komponen 
spesifik atas IC. Nilai IC suatu perusahaan adalah jumlah 
dari human capital dan structural capital perusahaan 
tersebut. Skyrme and Associates (2006) rnemperluas 
kategori yang telah diidentifikasi dengan memasukkan 
kategori ketiga, yaitu customer capital, menyatakan 
bahwa IC merupakan fungsi dari empat tipe aset, yaitu: 
market asset, intellectual property asset dan human centered 
asset dan infrastructure assets.

Tabel. Ringkasan Komponen IC

Komponen IC Deskripsi 
komponen IC Contoh komponen IC

Market asset Potensi suatu 
organisasi terkait 
dengan market 
related intangible

Persentase pengulangan •	
bisnis
Nilai yang terkait dengan •	
goodwill
Dominasi dari strategi •	
pemasaran
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Intellectual 
property asset

Know-how, 
copyright, paten, 
semiconductor 
topography rights 
dan berbagai 
desain hak cipta 
milik perusahaan

Reputasi dari peng-•	
ambangan properti 
intellectual

Distribusi dari property •	
intelektual yang di miliki 
perusahaan 

Total investasi property •	
intelektual

Pembaruan/revisi •	
property intelektual

Human centred 
asset

Keahlian kolektif, 
kemampuan 
korektif, 
kepemimpinan, 
kewirausahaan 
dan skill 
manajerial yang 
melekat pada 
karyawan

Distribusi karyawan •	
berdasarkan kelamin, 
umur dan senioritas

Investasi pada Pendi dikan •	
karyawan

Perputaran karyawan•	

Infrastructure 
assets

Teknologi, 
metodologi dan 
proses yang 
memungkinkan 
perusahaan dapat 
berfungsi

Metodologi untuk •	
mengendalikan risiko

Database tentang pasar •	
dan pelanggan

Sistem komunikasi•	

Sumber: Ulum. 2016

Lebih lanjut, suatu skema klasifikasi lebih luas 
bahwa komponen utama dari Intellectual Capital terdiri 
dari enam (6) kategori, yaitu: human capital, structural 
capital, customer capital, organizational capital, innovation 
capital dan process capital. 
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Komponen IC Deskripsi komponen 
IC

Contoh komponen IC

Structural capital Nilai dari suatu 
yang tertinggal di 
perusahaan ketika 
para kayawan kembali 
ke rumah mereka

Sistem informasi•	

Daftar pelanggan•	

Dokumentasi •	
operasional

Human capital Nilai komulatif 
dari investasi pada 
pelatihan karyawan, 
kompetensi dan masa 
depan

Kepuasan karyawan•	

Investasi pada •	
Pendidikan karyawan

Perputaran karyawan •	
dan senioritas

Customer capital Nilai dari basis 
pelanggang, 
hubungan pelanggan 
dan potensi 
pelanggan

Pembaruan kontrak •	
pelanggan

Kepuasan pelanggan•	

Figure pelanggan •	
baru

Organizational 
capital

Kompetensi yang 
dikemas sistem untuk 
menggabungkan 
pemanfaatan 
kekuatan inovatif 
perusahaan dan 
kemampuan 
penciptaan nilai 
organisasi

Filosofi organisasi•	

Hak intelektual•	

Innovation 
capital

Kekuatan pembaruan 
dalam suatu 
perusahaan, misalnya, 
hak cipta, kekayaan 
intelektual dan 
intangible asset 
lainnya

Hak komersil•	

Hak itelektual•	



Manajemen K iner ja  Bank Syar iah .  .  . .     •     223

Processing 
capital

Nilai gabungan dari 
proses penciptaan 

nilai

Waktu untuk •	
memperoses pesanan

Waktu untuk •	
mengembangkan 
produk

Distribusi SDM •	
berdasarkan proses

Sumber: Ulum. 2016

B. PENGUKURAN KINERJA INTELLECTUAL 
CAPITAL (IC)
Sekarang ini, logika bisnis didasarkan pada 

pencapaian keberhasilan pertumbuhan dan penciptaan 
nilai (value creation) dalam jangka Panjang. Masalahnya 
adalah bahwa indikator tradisional tentang keberhasilan 
bisnis, seperti peningkatan pendapatan, arus kas, 
laba, penguasaan pasar dan kepemimpinan teknologi 
sesungguhnya tidak mampu menyediakan informasi 
apakah perusahaan benar-benar telah menciptakan nilai 
bagi pemilik dan pemegang saham atau belum. Hanya 
ketika suatu perusahaan mampu menghasilkan sesuatu 
yang lebih dari sumber daya yang diinvestasi, maka 
kita dapat berbicara tentang penciptaan nilai. Dalam 
konteks ini, kepentingan utama semua stakeholders 
adalah bahwa strategi bisnis diarahkan pada pencapaian 
tujuan tersebut (value creation) dan bahwa sistem 
pengukuran mencerminkan kemampuan manajemen 
untuk rnencapai tujuan tersebut.
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Bagaimanapun, meningkatnya tekanan dan 
tanggung jawab terhadap pemegang saham dan 
karyawan menyiratkan perhatian kepada penciptaan 
nilai (value creation) sebagai suatu ukuran baru 
tentang keberhasilan bisnis (riset yang dilaksanakan 
di pasar modal membuktikan bahwa terdapat suatu 
hubungan antara efisiensi penciptaan nilai dan nilai 
pasar perusahaan). Tujuan akhirnya adalah untuk 
meningkatkan kemampuan perusahaan dalam jangka 
panjang hanya akan dapat dicapai dengan investasi pada 
sumberdaya intelektual (terutama pada human capital, 
yang merupakan faktor kunci penciptaan nilai pada 
bisnis modern dan peningkatan mobilisasi dari potensi 
internal perusahaan, terutama adalah intangible.

Premis kunci untuk penciptaan nilai perusahaan 
adalah bahwa semua kontribusi terhadap penciptaan nilai 
(value creation) namun juga pembinasaan nilai (value 
destruction) dapat diukur tanpa kerancuan (ambigu), 
yang sering kali memerlukan skema organjsasi dan indeks-
indeks baru. Sebagai tambahan, proses perencanaan 
dan pengambilan keputusan harus difokuskan pada 
upaya penciptaan nilai. Untuk efektivitas pengendalian 
biaya, maka manajemen eksekutif  perlu Bersama-sama 
dengan manajemen puncak mengidentifikasi berbagai 
kemungkinan untuk terus meningkatkan efisiensi 
penciptaan nilai. Melalui proses ini, semua potensi 
intelektual yang tersedia di dalam perusahaan dapat 
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dimobilisasi untuk tujuan pencapaian nilai maksimum 
(baik untuk pemegang saham maupun karyawan).

Penciptaan nilai yang tidak berwujud (intangible 
value creation) harus mendapatkan perhatian yang cukup, 
karena hal ini merniliki dampak yang sangat besar 
terhadap kinerja keseluruhan perusahaan. Sekarang 
ini, nilai diciptakan melalui hubungan yang kompleks 
antara penawaran dan permintaan (supply and demand), 
dimana saat ini penawaran jauh lebih besar daripada 
permintaan. Peter Drucker mendeskripsikan aktivitas 
bisnis tradisional sebagai berikut: ‘membeli dengan 
murah, kemudian menjual dengan harga tinggi, dan 
selisihnya adalah keuntunganmu”. Dalam pendekatan 
ini, laba adalah lebih kecil disebabkan oleh biaya: sernakin 
kecil biaya maka akan semakin besar keuntungan. Inilah 
alasan mengapa perhatian khusus diberi terhadap biaya-
biaya selama era industri (Pulic, 1998).

Teori modern mendefinisikan aktivitas bisnis 
sebagai nilai tambah (value added) dan kekayaan, yang 
jauh lebih kompleks daripada sebelumnya. Untuk tujuan 
penciptaan laba, adalah penting membangun hubungan 
dengan pelanggan ke tingkatan paling tinggi. Lebih dari 
itu adalah penting untuk nenyadai bahwa format yng 
terukur/ berwujud (tangible form) dari penciptaan nilai 
(seperti: pendapatan, nilai tambah) adalah tergantung 
pada format yang tidak berwujud (intangible form) 
dari penciptaan nilai (seperti penjngkatan waktu dan 
efektivitas komunikasi, hubungan yang lebih baik 
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dengan pelanggan, membangun dan mempertahankan 
reputasi).

Kunci untuk sukses adalah dalam penciptaan sebab 
akibat hubungan antara dua format nilai (tangible dan 
intangible form). Harus dikatakan bahwa salah satu 
tantangan utama bagi manajemen adalah menciptakan 
kondisi yang akan membuka peluang generasi 
sukses nilai intangible (seperti pengetahuan, layanan, 
pengalaman, keuntungan, kecepatan, kualitas, kesan) 
dan transformasinya kepada format tangible (seperti 
pendapatan, laba, nilai tambah, pangsa pasar, nilai 
pasar). Manaiemen penciptaan nilai yang sistematis 
didasarkan pada premis bahwa konsep ini melekat di 
dalam perusahaan sebagai tujuan akhir bisnis. Penting 
untuk dipastikan bahwa konsep ini “hidup” di semua 
tingkatan bisnis, pada aktivitas hari ke hari, dirangsang, 
dihargai, diukur dan dikomunikaskan.           

1. Value Added Intellectual Coefficient (VAICTM) 
Terbatasnya ketentuan standar akuntansi tentang 

IC para ahli untuk membuat model pengukuran dan 
pelaporan IC. Salah satu model yang sangat populer 
di berbagai negara adalah value Added Intellectual 
Coefficient (VAICTM) yang dikembangkan oleh Pulic 
(1998). vAIC™ tidak mengukur IC, tetapi ia mengukur 
dampak dari pengelolaan IC (Ulum, et al,, 2008). 
Asumsinya, jika suatu perusahaan memiliki IC yang 
baik dan dikelola dengan baik pula, maka tentu akan 
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ada dampak yang ditimbulkannya. Dampak itulah yang 
kemudian diukur oleh Pulic dengan vAIC™, sehingga 
dengan demikian, vAIC™ lebih tepat disebut sebagai 
ukuran kinerja lC (intellectual capital performance/ICP) 
yang oleh Mavridis (2004), Kamath (2007) dan Ulum 
(2009) disebut sebagai busssines performance indicator 
(BPI).

Akuntansi tradisional berfokus pada pengendalian 
biaya, sebaliknya PuIic (2000) mengklaim bahwa 
vAIC™ fokus pada penciptaan nilai. Dia menyatakan 
bahwa untuk mengelola penciptaan nilai kita perlu 
mengukurnya. Baginya, alat ukur harus memantau 
efisiensi sumber daya dalam menciptakan nilai. 
Tujuannya adalah untuk mengembangkan metode yang 
dapat mengukur efisiensi sumber daya bagi perusahaan 
yang terdaftar dan tidak terdaftar serta untuk daerah dan 
negara (Andriessen, 2004). 

Model value added intellectual coefficient (vAIC™) 
dikembangkan oleh Pulic pada tahun 1997 yang didesain 
untuk menyajikan informasi tentang value creation 
efficiency dari aset berwujud (tangible asset) dan aset tak 
berwujud (intangible asset) yang dimiliki perusahaan. 
vAIC™ merupakan instrumen untuk mengukur kinerja 
intellectual capital perusahaan. Pendekatan ini relatif  
mudah dan sangat mungkin untuk dilakukan, karena 
dikonstruksi dari akun-akun dalam laporan keuangan 
perusahaan (neraca, laba rugi).
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Pulic (IBEC, 2003) menyatakan bahwa dua sumber 
daya kunci yang menciptakan nilai tambah di dalam 
perusahaan adalah capital employed dan IC. IC terdiri 
terdiri dari human capital dan structural capital. Gambar 
5.1 menjelaskan pembagian dua sumber daya kunci yang 
dimaksud oleh Pulic (Andriessen, 2004). 

Model ini dimulai dengan kemampuan perusahaan 
untuk menciptaan value added (vA).  value added adalah 
indikator paling objektif  untuk menilai keberhasilan 
bisnis dan menuniukkan kenampuan persahaan dalam 
penciptaan nilai (value creation). vA dihitung sebagai 
selisih antara output dan input. vA juga dapat dihasilkan 
dari penjumlahan OP (laba operasi), EC (beban 
karyawan), D (Depresiasi) dan A (amortisasi). 

Output (OUT) mempresentasikan revenue dan 
mencakup seluruh produk dan jasa yang dijual di pasar, 
sedangkan input (IN) mencakup seluruh beban yang 
digunakan dalam memperoleh revenue.  Hal penting 
dalam model ini adalah bahwa beban karyawan (labour 
expenses) tidak termasuk dalam IN (Tan et al, 2007). 
Karena peran aktifnya dalam proses value creation, 
intellectual potential (yang dipresentasikan dengan 
labour expenses) tidak dihitung sebagai biaya (cost) dan 
tidak termasuk dalam komponen IN. Karena itu aspek 
kunci dalam model Pulic adalah memperlakukan tenaga 
kerja sebagai entitas penciptaan nilai (value creating 
entity).
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VA dipengaruhi oleh efisiensi dari Human Capital 
(HC) dan structural capital (SC). Hubungan lainnya 
dari vA adalah capital employed (CE), yang dalam hal 
ini dilabeli dengan CEE. CEE adalah indikator untuk 
vA yang diciptakan oleh satu unit dari physical capital. 
Pulic (1998) mengasumsikan bahwa jika 1 unit dari 
CE menghasilkan return yang lebih besar daripada 
perusahaan yang lain maka berarti perusahaan tersebut 
lebih baik dalam memanfaatkan CE-nya. Dengan 
demikian, pemanfaatan CE yang lebih baik merupakan 
bagian dari IC perusahaan.

Hubungan selanjutnya adalah vA dan HC. 
Human Capital Efficiency (HCE) menunjukkan 
berapa banyak vA dapat dihasilkan dengan dana yang 
dikeluarkan untuk tenaga kerja. Hubungan antara vA 
dan HC mengindikasikan kemampuan dari HC untuk 
menciptakan nilai di dalam perusahaan. Konsisten 
dengan pandangan para penulis IC lainnya, Pulic 
berargumen bahwa total salary and wage costs adalah 
indikator dari HC perusahaan.

Hubungan ketiga adalah “structural capital efficiency” 
(SCE) yang menunjukkan kontribusi structural capital 
(SC) dalam penciptaan nilai. SCE mengukur jumlah 
SC yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 rupiah dari 
vA dan merupakan indikasi bagaimana keberhasilan 
SC dalam penciptaan nilai. SC bukanlah ukuran yang 
independen sebagaimana HC ia dependen terhadap value 
creation. Artinya semakin besar kontribusi HC dalam 
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value creation, maka akan semakin kecil kontribusi SC 
dalam hal tersebut.

Rasio terakhir adalah menghitung kemampuan 
intelektual perusahaan dengan menjumlahkan koefisien-
koefisien yang telah dihitung sebelumnya. Hasil 
penjumlahan tersebut diformulasikan dalam indikator 
baru yang unik yaitu vAC™.

Keunggulan metode vAIC™ adalah karena data 
yang dibutuhkan relative mudah diperoleh dari berbagai 
sumber dan jenis perusahaan. Data yang dibutuhkan 
untuk menghitung berbagi rasio tersebut adalah 
angka-angka keuangan yang standar yang umumnya 
tersedia dari laporan keuangan peusahaan. Alternatif  
pengukuran IC lainnya terbatas hanya menghasilkan 
indikator keuangan dan non-keuangan yang unik 
yang hanya untuk melengkapi profil suatu perusahaan 
secara individu. Indikator-indikator tersebut, khususnya 
indikator non-keuangan, tidak tersedia atau tidak 
tercatat oleh perusahaan yang lain. Konsekuensinya, 
kemampuan untuk menerapkan pengukuran IC 
alternatif  tersebut secara konsisten terhadap sampel 
yang besar dan terdiversifikasi menjadi terbatas (ulum: 
122).

2. Islamic Banking Value Added Intellectual Coefficient 
(iBVAICTM)
vAIC™ dikonstruksi oleh Pulic (1999) untuk 

menilai kinerja IC pada perusahaan konvensional 
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(private sector, profit motive, non-syariah). Akun-akun 
yang digunakan dalam menghitung kinerja IC dengan 
vAIC™ adalah akun-akun yang lazim pada perusahaan 
konvensional. Sejauh ini, belum ada indikator (sejenis 
vAIC™) yang dapat digunakan untuk menilai kinerja 
IC perbankan syariah.

Model penilaian kinerja IC untuk perbankan syariah 
ini (iB-vAIC, dibaca Islamic banking vAIC) penting sebagai 
modifikasi dari model yang telah ada, yaitu Value Added 
Intellectual Coefficient (VAIC™). VAIC™ didesain 
untuk mengukur kinerja IC perusahaan-perusahaan 
dengan jenis transaksi yang umum. Sementara perbankan 
syarah memiliki jenis transaksinya sendiri yang relatif  
berbeda dari perbankan umum/konvensional.

Model pengukuran kinerja IC untuk perbankan 
syariah (iB-vAIC menjadi penting setidaknya karena dua 
alasan (Ulum, 2013):

a. Pertama, industri perbankan merupakan salah satu 
dari 4 industri yang merupakan IC intencive industry 
sector. Selain itu, dari aspek intelektual, secara 
keseluruhan karyawan di sektor perbankan lebih 
homogen dibandingkan dengan sektor ekonomi 
lainnya.

b. Kedua, hasil penelitian di berbagai negara (termasuk 
di Indonesia) menunjukkan bahwa IC memiliki 
peran dalam menggerakkan nilai Persahaan (firm’s 
value). IC berpengaruh positif  terhadap kinerja 
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keuangan perusahaan yang merupakan ukuran 
jangka pendek dan yang paling mudah dilihat, 
baik pada masa kini maupun masa yang akan 
dating. Artinya, IC dapat pula dgunakan dalam 
memprediksi kinerja keuangan perusahaan.

iB-vAIC dikonstruksi berdasarkan pada akun-akun 
laporan keuangan bank syariah di Indonesia, tahapannya 
adalah sebagai berikut:

a. Menghitung Value Added (vA)

 Tahap pertama dengan menghituns iB-Value Added 
(iB-vA). iB-vA dihitung dengan menggunakan cara 
yaitu sebagai berikut:

iB-vA = OUT-IN

Keterangan: 

OUI (Output): Total pendapatan, diperoleh dari:

1) Pendapatan bersih kegiatan syariah = pen-
dapatan operasi utama kegiatan syariah + 
pendapatan operasi lainnya-hak pihak ketiga 
atas bagi hasil dan syirkah temporer.

 Pendapatan operasi uama kegiatan Syariah: 
Pendapatan penyaluran dana

a) Dari pihak ketiga bukan bank

Pendapatan dari jual beli (pen-• 
dapatan marjin murabahah)

Pendapatan bersih salam parallel• 
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Pendapatan bersih istishna parallel• 

Pendapatan sewa ijarah• 

Pendapatan-pendapatan bagi hasil • 
musyarakah

Pendapatn bagi hasil mudharabah• 

Pendapatan dari penyertaan• 

b) Dari Bank Indonesia

Bonus SBIS • 

Lainnya• 

c) Dari bank-bank lain di Indonesia 

Bonus dari bank syariah lain• 

Pendapatan bagihasil mudharabah• 

Tabungan mudhrabah• 

Deposito mdharabah• 

Sertifikat investas mudharbah • 
antar bank

Lainnya• 

2) Pendapatan operasi lainnya

a) Jasa investasi terikat (mudharabah 
muqayyadah)

b) Jasa layanan

c) Pendapatan dari transaksi valuta asing
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d) Koreki PPAP

e) Koreksi penyisihan penghapusan tran-
saksi rekening Administrasi

f ) Lainnya

3) Hak pihak ketiga atas bagi hasil syirkah 
temporer

a) Pihak ketiga bukan bank

Tabungan mudharabah• 

Deposito mudharabah• 

Lainnya• 

b) Bank Indonesia

FPJP Syariah• 

Lainnya• 

c) Bank-bank lain di Indonesia dan di luar 
Indonesia

Tabungan mudharabah• 

Deposito mudharabah• 

Sertifikat investasi mudharabah • 
antar bank

Lainnya • 
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4) Pendapatan non-operasional

In (input): Beban usaha/operasional dan 
beban non operasional kecuali beban kepe-
gawaian/karyawan. 

beban Usaha/operasional kecuali beban 
kepegawaian.

a) Beban Penyisihan kerugian asset 
produktif  bersih.

b) Beban estimasi kerugian komitmen dan 
kontijensi.

c) Beban operasi lannya.

Beban bonus titipan wadiah• 
Beban administrasi dan umum• 
Beban penurunan nilai surat ber-• 
harga
Beban transaksi valuta asing• 
Beban promosi• 
Beban lainnya• 

Value added (iB-vA) juga dapat dihitung dari 
akun-akun perusahaan sebagai berikut:          

iB-vA= OP + EC + D + A

Keterangan: 

OP : operating profit (laba operasi/laba usaha)
EC : employed costs (beban karyawan) 
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D : depreciation (deprsiasi)
A : amortization (amortisasi)    

b. Menghitung Value Added Capital Employed (iB-
vACA)

Tahap kedua dengan menghitung Value 
Added Capital Employed (iB-vACA). iB-vACA adalah 
indikator untuk iB-vA yang diciptakan oleh satu 
unit dari human capital. Rasio ini menuniukkan 
kontribusi yang dibuat oleh setiap unit dari CE 
terhadap added perusahaan. 

Keterangan: 

iB-vACA : Value Added Capital Employed: rasio 
dari iB-vA terhadap CE

iB-vA : value added 

CE : Capital Employment: dana yang 
tersedia (ekuitas, laba bersih)

c. Menghitung Value Added Human Capital (iB-
vAHU) 

 iB-vAHU menunjukkan berapa banyak iB-vA dapat 
dihasilkan dengan dana yang dikeluarkan untuk 
tenaga kerja. Rasio ini menunjukkan kontribusi 
yang dibuat oleh setiap rupiah yang diinvestasikan 
dalam HC terhadap value added organisasi. 

iB-vAHU = vA/HC 
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d. Menghitung Structural Capital Value Added (iB-STvA)

 Rasio ini mengukur jumlah SC yang dibutuhkan 
untuk menghasilkan satu rupiah dari iB-vA dan 
merupakan indikasi bagaimana keberhasilan SC 
dalam penciptaan nilai.

iB-STvA = SC/vA

e. Menghitung Value Added Intellectual (iB-vAIC™)

 iB-vAIC™ mengindikasikan yang dapat juga 
dianggap sebagai BPI (Business Performance 
Indikator). iB-vAIC™ merupakan penjumlahan 
dari tiga komponen sebelumnya yaitu iB-vACA, 
iB-vAHU dan iB-STvA.

 iB-vAIC™ = iB- vACA + iB-vAHU + iB-STvA

 iB-vAIC yang dirumuskan dalam penelitian ini 
dapat digunakan untuk mengukur kinerja IC 
perbankan syarah di Indonesa. Perhitungan yang 
berbasis pada akun-akun dalam laporan keuangan 
tradisional ini akan dengan mudah dapat dilakukan 
dan dapat memberikan gambaran tentang kinerja IC 
yang dimiliki oleh pebankan Syariah. 

 Untuk dapat dilakukan pemeringkatan terhadap 
sejumlah perbankan, hasil perhitungan iB-vAIC 
(untuk selanjutnya dapat disebut BPI) dapat 
diranking berasarkan skor yang dimiliki. Sejauh ini, 
belum ada standar tentang skor kinerja IC tersebut, 
namun penelitian Ulum (2008) telah merumuskan 
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untuk memberikan kategori dari hasil perhitungan 
vAIC, yaitu:

1) Top Performers - skor vAICTM di atas 3,00 

2) Good Performers - skor vAICTM antara 2,0 
sampai 2,99 

3) Common Performers- skor vAICTM antara 1,5 
sampai 1,99  

4) Bad Performers - skor vAICTM di bawah 1,5

C. IC DAN KINERJA KEUANGAN
Rasio-rasio profitabilitas seringkali digunakan 

sebagai salah satu ukuran dari kinerja perusahaan. 
Sejauh ini, definisi tentang kinerja perusahaan masih 
cukup variatif. misalnya, mengungkapkan tentang hal 
ini sebagai berikut:

“A precise definition of  corporate performance proves to 
be highly elusive despite frequent use by various special 
interest stakeholder groups, scholars and policy makers 
alike. The lack of  consensus may arise because this 
concept is associated with a variety of  facets of  a firms 
overall wellbeing, ranging from financial profitability to 
output levels to market returns”.

Dalam perspektif  bahwa profitabilitas merupakan 
ukuran kinerja perusahaan, maka menjadi sangat 
rasional ketika kinerja IC akan berpengaruh terhadap 
profitabilitas. IC sering kali dianggap sebagai intangible 
assets. Perusahaan yang memiliki kinerja IC baik, 



Manajemen K iner ja  Bank Syar iah .  .  . .     •     239

akan cenderung memlliki kinerja keuangan yang baik 
pula. IC unggul yang dimlliki perusahaan merupakan 
sumber daya organisasi sebagai modal untuk mengelola 
organisasi secara lebih baik. Semakin baik pengelolaan 
IC, maka akan semakin baik pula kinerja perusahaan 
yang akan diraih.

Merujuk kepada asumsl bahwa IC merupakan 
sumber daya perusahaan yang sangat penting untuk 
memenangi dan mempertahankan keunggulan kom-
petitif  maka keunggulan kinerja IC yang dimiliki 
perusahaan diyakini akan berpengaruh terhadap kinerja 
keuangan (profitabilitas). Semakin tinggi kinerja IC, 
maka akan semakin baik kinerja keuangan. Perusahaan 
yang memiliki kinerja IC yang baik, diyakini mampu 
mengelola segala sumber daya yang dimiliki secara 
efisien.

Sejumlah penelitian empiris telah rnembuktikari 
bahwa, kineria IC (ICP) berpengaruh terhadap pro-
fitabilitas. Misalnya. menginvestigasi hubungan antara 
(kinerja IC dengan kinerja keuangan yang diukur dengan 
ROE, M/B, ROA, GR (growth in revenues), EP (employee 
productivity) dengan menggunakan perusahaan publik 
sebagai objek penelitian dan menggunakan vAIC sebagai 
ukuran kinerja IC. Hasilnya menunjukkan bahwa ICP 
(VAIC) berpengaruh positif  signifikan terhadap kinerja 
keuangan perusahaan, baik masa kini maupun di masa 
akan datang.
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D. IC DAN KINERJA PASAR
IC Semakin diakui sebagai used strategis yang 

penting bagi keberlanjutan keunggulan bersaing 
perusahaan. IC merupakan nilai tersembunyi (hid-
den value) yang luput dari laporan keuangan dan me-
rupakan faktor yang mendorong organisasi untuk dapat 
memenangi persaingan. Investor menempatkan nilai 
yang lebih tinggi pada perusahaan-perusahaan dengan 
efisiensl modal intelektual yang lebih baik, karena mereka 
akan menghasilkan profitabilitas dan pertumbuhan 
pendapatan yang lebih besar, baik di saat ini dan tahun-
tahun berikutnya.

IC diakui menjadi pemicu utama bagi pertumbuhan 
perusahaan dan negara. Hal ini sepertI ilustrasi per-
bandingan yang dibuat oleh Kaplan dan Norton (2004) 
tentang negara-negara yang memiliki sumber daya alam 
dengan negara-negara yang secara cerdas melakukan 
investasi terhadap IC sebagai berikut:

“Some countries such as venezuela and Saudi Arabia 
have high natural resource endowments but have made 
poor investments in their people and systems. As a 
consequence, they produce far less output per person and 
experience much slower growth rates, than countries such 
as Singapore and Taiwan that have few natural resources 
but invest heavily in human and information capital and 
effective internal systems.”

Lebih lanjut, IC terkait dengan keberlanjutan 
keunggulan bersaing bagi setiap organisasi dan IC 
merupakan sumber daya paling penting bagi organisasi. 
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Oleh sebab itu, secara teori, maka kinerja IC yang baik 
akan berpengaruh terhadap kapitalisasi pasar. Sebab 
pasar diprediksi akan merespon positif  informasi tentang 
keunggulan bersaing yang dimiliki oleh perusahaan 
melalui pengelolaan yang baik atas IC yang dimiliki. 
Sumber daya intelektual seperti pengetahuan, informasi 
dan pengalaman adalah alat untuk menciptakan ke-
sejahteraan (wealth) dan mendefinisikan IC sebagai new 
wealth bagi organisasi. Komponen utama IC adalah 
human capital, structural/organizational capital dan 
relational/customer capital yang merupakan sumber daya 
organisasi baik internal maupun eksternal.

Dalam perspektif  teori berbasis sumber daya 
(resources-based theory/RBT) mendefinisikan sumber daya 
meliputi seluruh aset, kapabilitas, proses organisasional, 
atribut-atribut perusahaan, lnformasi, pengetahuan dan 
lain-lain yang dikontrol oleh perusahaan dalam rangka 
implementasi strategi untuk meningkatkan efisiensi dan 
efektivitas.
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