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FUNGSI DAN KEBIJAKAN
MANAJEMEN RISIKO

I. Kebijakan Umum

1. Fungsi dan Kebijakan Manajemen Risko disusun sebagai pemenuhan kepatuhan terhadap POJK
No.57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan
Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.

2. Membangun budaya sadar akan Risiko (risk awareness and culture).
3. Fungsi Manajemen Risiko dijalankan oleh anggota direksi atau pejabat setingkat di bawah direksi.

(SE OJK nomor 55/SEOJK.04/2017 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang
Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek)

4. Penerapan Manajemen Risiko harus dilakukan secara:
a. independen.
b. komprehensif dan efektif, yang paling kurang mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris;
Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memastikan penerapan
Manajemen Risiko. Direksi dan Dewan Komisaris harus memahami Risiko yang
dihadapi Perusahaan, mengembangkan budaya Risiko Perusahaan dan memastikan
penerapan Manajemen Risiko pada Perusahaan

2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit Manajemen Risiko;
Penerapan Manajemen Risiko yang efektif harus didukung dengan kebijakan Manajemen
Risiko yang ditetapkan secara jelas dengan memperhatikan tingkat Risiko yang akan
diambil (Risk appetite) dan toleransi Risiko (risk tolerance) pada Perusahaan.

3. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta
Sistem Informasi Manajemen;
Identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risko merupakan proses utama
dari penerapan Manajemen Risiko.
Perusahaan wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan
pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor-faktor Risiko (risk factors) yang bersifat
material. Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian
Risiko wajib didukung antara lain oleh:
a. Sistem Informasi Manajemen Risiko yang memadai;
b. Laporan mengenai kinerja, kondisi keuangan, dan eksposur Risiko dari Perusahaan.

4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh terhadap penerapan Manajemen Risiko.
Proses penerapan Manajemen Risiko yang efektif harus dilengkapi dengan sistem
pengendalian intern yang menyeluruh. Penerapan sistem pengendalian intern secara
efektif diharapkan dapat menjaga asset Perusahaan, menjamin tersedianya pelaporan
yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan
perundang-undangan, serta mengurangi Risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan
pelanggaan aspek kehati-hatian.
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II. Kerangka Manajemen Risiko

1. Tujuan

Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu.
Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk
mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan
Perusahaan.
Tujuan dibuatnya kerangka Menajemen Risiko adalah untuk memastikan bahwa informasi tentang
berbagai risiko yang dihasilkan dari proses Manajemen Risiko secara memadai dilaporkan dan
digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh Perusahaan.

2. Strategi Manajemen Risiko

Manajemen Risiko disusun berdasarkan strategi bisnis Perusahaan yang dibuat dengan
memperhatikan batasan-batasan risiko yaitu:
a. batasan risiko yang akan diambil (risk appetite) merupakan risiko yang bersedia diambil dalam

rangka mencapai sasaran bisnis.
b. Toleransi Risiko (risk tolerance) merupakan maksimum tingkat Risiko yang bersedia diambil.
c. Risk appetite dan risk tolerance harus sejalan dengan strategi bisnis, profil Risiko dan rencana

permodalan Perusahaan.

3. Penerapan Manajemen Risiko

A. Pengawasan Direksi dan Komisaris
Direksi dan Komisaris bertanggung jawab atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko.
Direksi dan Komisaris harus memahami Risiko yang dihadapi serta mengembangkan budaya Risiko
Perusahaan.

1) Tugas dan Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris
Direksi:
a. Menyusun kebijakan Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif sesuai dengan

ketentuan dalam Peraturan Otoritas Kasa Keuangan yang memuat antara lain strategi dan
kerangka Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat Risiko yang akan diambil (risk appetite) dan
toleransi Risiko (risk tolerance).

b. Melaksanakan kebijakan Manajemen Risiko yang telah ditetapkan. Yang termasuk dalam
pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko adalah:
1. mengevaluasi penerapan Manajemen Risiko pada Perusahaan;
2. memastikan seluruh Risiko yang signifikan dan dampak yang ditimbulkan oleh Risiko

dimaksud telah ditindaklanjuti;
3. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara berkala;
4. mengkomunikasikan kebijakan Manajemen Risiko secara efektif kepada seluruh jenjang

organisasi yang relevan dalam Perusahaan agar dipahami secara jelas.
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c. Mengembangkan budaya Risiko sebagai bagian dari penerapan Manajemen Risiko yang
dilakukan dengan memupuk risk awareness melalui komunikasi yang memadai dalam Perusahaan
tentang pentingnya oengendalian Risiko dalam pengendalian intern yang efektif.

d. Memastikan efektivitas pengelolaan sumber daya manusia yang mencakup kompetensi,
kualifikasi, dan kecukupan sumber daya manusia pada Perusahaan untuk melaksanakan fungsi
Manajemen Risiko. Pengelolaan sumber daya manusia tersebut dilakukan dengan cara antara lain:
1. penetapan kualifikasi sumber daya manusia yang jelas untuk setiap jenjang yang terkait

dengan penerapan Manajemen Risiko;
2. penempatan pejabat dan staf yang kompeten pada fungsi Manajemen Risiko;
3. kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam memahami tugas dan

tanggung jawabnya di semua unit kerja dalam Persusahaan;
4. peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melaui program Pendidikan dan

pelatihan secara berkesinambungan mengenai penerapan Manajemen Risiko;
5. pemahaman seluruh sumber daya manusia terhadap strategi, tingkat Risiko yang akan diambil

(risk appetite), toleransi Risiko (risk tolerance), dan kerangka Risiko dan
mengimplemantasikannya secara konsisten dalam aktivitas yang ditangani.

e. Memastikan bahwa penerapan Manajemen Risisko telah dilaksanakan secara independen.
Maksud dari Independen disini adalah:
a. adanya pemisahan satuan kerja yang melaksanakan fungsi Manajemen Risiko dengan yang

melaksanakan fungsi Pengendalian Internal;
b. penerapan manajemen Risiko harus bebas dari benturan kepentingan antara Perusahaan

dengan individu dari Perusahaan.
f. Mengevaluasi hasil kaji ulang fungsi Manajemen Risisko secara berkala terhadap proses

Manajemen Risiko;
g. Mengevaluasi dan menyesuaikan strategi dan kerangka Risiko sebagai bagian dari kebijakan

Manajemen Risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal
terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha secara siknifikan;

h. Wajib memiliki pemahaman yang memadai mengenai Risiko yang melekat pada seluruh kegiatan
bisnis Perusahaan dan mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil Risiko
Perusahaan. Yang dimaksud dengan Tindakan yang diperlukan antara lain dengan cara
memberikan rekomendasi atau ususlan terkait penerapan Manajemen Risiko kepada Perusahaan.

Dewan Komisaris:
a. Mengarahkan, menyetujui, dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko;
b. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko oleh Direktur paling sedikit 1 (satu)

kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang
mempengaruhi kegiatan usaha secara siknifikan;

c. Mengevaluasi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko
oleh Direksi secara berkala.

2) Tanggung Jawab Divisi Kerja Terkait

Untuk penerapan Manajemen Risiko, Perusahaan membentuk Divisi Manajemen Risiko serta dalam
pelaksanaannya divisi tersebut bekerjasama dengan divisi kepatuhan dan lainnya, dengan tugas dan
tanggung jawab sebagai berikut:
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Divisi Manajemen Risiko:
a. Memberikan masukan kepada Direksi antara lain dalam penyusunan kebijakan Manajemen

Risiko;
b. Memantau pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko termasuk mengembangkan prosedur dan

alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko;
c. Melakukan pemantauan Risiko berdasarkan hasil penilaian:
d. profil Risiko Perusahaan termasuk permodalan diantaranya pemenuhan MKBD Perusahaan,
e. tingkat Risiko
f. Melakukan stress testing, yaitu dengan melakukan pengujian terhadap kemampuan Perusahaan

pada kondisi krisis dengan menggunakan skenario stress secara spesifik pada Perusahaan maupun
skenario stress pada pasar. Stress testing dilakukan pula dengan memperhitungkan Risiko yang
terkait dengan aktivitas off balance sheet.

g. Melakukan kaji ulang secara berkala untuk memastikan:
1. keakuratan metodologi penilaian Risiko;
2. kecukupan implementasi sistem informasi manajemen;
3. ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit Risiko;
4. Bertanggung jawab secara langsung kepada Diriktur Utama;

h. Menyusun dan menyampaikan laporan profil Risiko secara berkala kepada Direktur Utama.
i. Menyusun dan memastikan pelaksanaan parameter batasan transaksi (trading limit) baik untuk

kepentingan nasabah maupun untuk kepentingan Perantara Pedagang Efek yang formulasinya
tertuang dalam prosedur operasi standar Perantara Pedagang Efek.

j. Melakukan verifikasi bahwa rekening Efek nasabah telah dibuka dan disetujui oleh unit kerja
yang melakukan fungsi pemasaran.

k. Melakukan verifikasi sebelum melaksanakan pesanan dan/atau instruksi nasabah untuk
memastikan ketersediaan dana dan/atau Efek dalam rekening Efek nasabah dalam rangka
penyelesaian transaksi Efek tersebut.

l. Bagi nasabah yang tidak mempunyai rekening Efek di Perantara Pedagang Efek yaitu untuk
kepentingan Perusahaan Efek lain, Bank, Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun, atau lembaga
keuangan lain, maka Perusahaan harus melakukan verifikasi ketersediaan dana dan/atau Efek
dilakukan dengan memastikan bahwa nasabah dimaksud telah membuat pernyataan tertulis.

m. Pelaksanaan verifikasi terhadap rekening Efek dan ketersedian dana dan/atau Efek dapat
dilakukan baik secara manual maupun elektronik melalui sistem manajemen risiko Perantara
Pedagang Efek yang terintegrasi.

n. Wajib melaporkan kepada Direktur Utama apabila terjadi pelampauan atas batasan Risiko yang
telah ditetapkan Perusahaan.
Hal-hal yang harus dilakukan untuk mendapatkan persetujuan apabila terjadi pelampauan
batasan adalah sebagai berikut:
1. Melakukan tindak lanjut atas pelampauan yang terjadi
2. Melaporkan kepada Direktur Utama
3. Melakukan identifikasi dan mendapat persetujuan dari Direktur Utama sesuai ketentuan

Perusahaan.
4. Perusahaan harus melakukan penyesuaian dan antisipasi atas pelampauan batasan yang

terjadi agar tidak mempengaruhi jumlah modal atas Risiko yang telah ditetapkan sebelumnya.

Divisi Kepatuhan
a. Melakukan penelitian dan analisa terhadap kelemahan dan/atau kekurangan pengawasan internal

atas pelaksanaan Manajemen Risiko yang telah ditetapkan oleh Perusahaan.
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b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dari divisi Manajemen Risiko.
c. Melakukan penilaian atas tingkat kepatuhan terhadap strategi manajemen risiko yang telah

ditetapkan serta tingkat kepatuhan atas pelaksanaan ketentuan dan peraturan yang dikeluarkan
oleh Perusahaan dan/atau dari ketentuan reulator, SRO dan pihak berwenang lainnya.

Divisi Lainnya
a. Bekerja secara terus menerus dengan Divisi Manajemen Risiko sehubungan dengan penanganan

risiko atau masalah yang terjadi pada masing-masing divisi, sehingga dapat meminimalisir serta
dapat disiapkan tindakan untuk memitigasi risiko yang mungkin timbul di masa yang akan
datang.

b. Menyampaikan laporan yang diminta oleh Divisi Manajemen Risiko.
c. Secara berkala memberikan eksposur risiko yang melekat pada setiap divisi kepada Divisi

Manajemen Risiko.
d. Memberikan usulan batasan dan parameter yang diperlukan kepada Divisi Manajemen Risiko.
e. Melakukan kajian terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya risiko serta kerugian yang dapat

ditimbulkan.

B. Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit
Kebijakan, prosedur dan penetapan limit Manajemen Risiko ditetapkan dengan memperhatikan
tingkat Risiko yang akan diambil (risk appetite) dan tolerasi Risiko (risk tolerance). Risk appetite dan risk
tolerance harus sejalan dengan strategi, profil Risiko, dan permodalan Perusahaan.

Kebijakan, prosedur dan penetapan limit dijabarkan dalam:
1. Kebijakan dan prosedur yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. Kebijakan dan prosedur ditetapkan berdasarkan aturan dan prosedur yang jelas atas semua
aktivitas bisnis Perusahaan.

b. Adanya kerangka delegasi wewenang yang jelas dalam pelaksanaan Manajemen Risiko.
c. Penetapan limit ditetapkan dengan tujuan memberikan batasan yang jelas untuk risiko

finansial.
d. Adanya pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali

dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan cakupan Risiko, kebutuhan dan
perkembangan Perusahaan.

e. Adanya dokumentasi prosedur secara memadai yaitu adanya dokumentasi yang tertulis,
lengkap dan memudahkan untuk dilakukan jejak audit (audit trail) untuk keperluan
pengendalian intern.

2. Penetapan limit Risiko, mencakup:
a. Limit secara keseluruhan;
b. Limit setiap Risiko;
c. Mekanisme persetujuan apabila terjadi pelampauan limit.
Limit secara keseluruhan adalah penetapan limit yang dihubungkan dengan kecukupan modal
sesuai dengan risiko yang dapat diambil oleh Perusahaan.
Limit per jenis Risiko adalah ditentukan berdasarkan kuantitatif dan kualitatif atas dasar
pengalaman serta penilaian dari Perusahaan.

Perusahaan menetapkan limit terhadap risiko-risiko Perusahaan yaitu:
1) Limit Risiko Kredit
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Merupakan batasan yang ditetapkan Perusahaan sehubungan dengan transaksi jual beli
saham untuk mencegah terjadinya gagal bayar atau serah oleh Nasabah.
Limit Risiko Kredit ini mencakup limit transaksi untuk:
a. nasabah regular.
b. nasabah marjin.
c. Reverse Repo.

2) Limit Risiko Pasar
Merupakan batasan yang ditetapkan Perusahaan sehubungan dengan transaksi portofolio
Perusahaan dan nilai jaminan transaksi Nasabah yang dihubungkan dengan pergerakan
harga saham di Bursa dengan cara melakukan marked to market terhadap portfolio milik
Perusahaan dan Nasabah.

3) Limit Risiko Likuiditas
Perusahaan melakukan peninjauan secara berkala dengan frekuensi lebih cepat apabila
terdapat perubahan kondisi pasar dan operasional Perusahaan yang cukup signifikan,
dimana dapat mempengaruhi likuiditas Perusahaan.

4) Limit Risiko Operasional
Limit ini ditetapkan berdasarkan kuantitatif dan kualitatif atas dasar pengalaman masa
lalu Perusahaan serta dikombinasikan dengan penilaian atas hasil risk assessment.
Pembatasan yang dilakukan Perusahaan dilakukan pada:
a. Setiap divisi/fungsi yang ada.
b. Kecukupan modal sesuai dengan risk appetite Perusahaan dan ketentuan yang

berlaku.

5) Limit Risko Hukum, Reputasi dan Stratejik
Perusahaan menetapkan batasan limit atas Risiko Hukum, Reputasi dan Stratejik yang
disesuaikan dengan risk appetite Perusahaan serta melakukan peninjauan secara berkala
dengan frekuensi lebih sering sesuai dengan perkembangan kondisi eksternal dan internal
Perusahaan.

6) Limit Risiko Kepatuhan
Perusahaan menetapan limit atas Risiko Kepatuhan berdasarkan peraturan Otoritas Jasa
Keuangan, PT Bursa Efek Indonesia, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia, PT
Kustodian Sentral Efek Indonesia, dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan pasar
modal.

C. Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, Pengendalian Risiko dan Sistem
Informasi Manajemen Risiko

1. Tujuan

Tujuan dari dilakukannya proses indentifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko adalah
untuk menganalisa sumber dan probabilitas Risiko yang mungkin terjadi serta konsekuensinya.
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Identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko merupakan bagian utama dari proses
penerapan Manajemen Risiko.
Perusahaan wajib melakukan proses tersebut di atas terhadap seluruh faktor yang mempengaruhi
Risiko yang bersifat material dan siknifikan.
Dalam melaksanakan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko,
Perusahaan harus didukung oleh:
a. Sistem Informasi Manajemen Risiko yang memadai; dan
b. Laporan mengenai kinerja, kondisi keuangan, dan eksposur Risiko dari Perusahaan.

2. Identifikasi Risiko

Dalam rangka melaksanakan identifikasi Risiko, Perusahaan wajib melakukan:
a. melakukan identifikasi seluruh Risiko Perusahaan secara berkala;
b. memiliki metode atau sistem untuk melakukan identifikasi Risiko;
c. melakukan analisis terhadap setiap jenis Risiko yang melekat bisnis Perusahaan, antara lain dapat

didasarkan pada pengalaman kerugian yang pernah terjadi.

Terdapat 8 (delapan) jenis Risiko yang akan dihadapi Perusahaan, yaitu:
1. Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah Risiko akibat kegagalan Nasabah dan/atau pihak lain dalam memenuhi
kewajiban kepada Perusahaan.

2. Risiko Pasar
Risiko Pasar adalah Risiko akibat adanya pergerakan variabel pasar dari portfolio yang dimiliki
oleh Perusahaan, Nasabah sehubungan transaksi marjin dan transaksi reverse repo.

3. Risiko Likuiditas
Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Perusahaan untuk memenuhi kewajiban
yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi
yang dapat diagunkan tanpa menganggu aktivitas dan kondisi keuangan dari Perusahaan.

4. Risiko Operasional
Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses
internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang
mempengaruhi operasional Perusahaan.

5. Risiko Hukum
Risiko Hukum adalah Risiko akibat tuntutan hukum dan/ atau kelemahan aspek yuridis.
Kelemahan yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan
perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya
syarat sahnya perjanjian dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

6. Risiko Reputasi
Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber
dari persepsi negatif terhadap Perusahaan.

7. Risiko Stratejik
Risiko Stratejik adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan
suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

8. Risiko Kepatuhan
Risiko Kepatuhan adalah Risiko akibat tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan
perundang-undangan dan ketentuan berlaku.
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3. Pengukuran Risiko

a. Dalam rangka melaksanakan pengukuran Risiko, Perusahaan wajib melakukan paling sedikit:
1) evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang

digunakan untuk mengukur Risiko, sesuai dengan perkembangan usaha dan kondisi eksternal
yang mempengaruhi kondisi keuangan Perusahaan;

2) penyempurnaan terhadap metode pengukuran Risiko apabila terdapat perubahan faktor-
faktor yang secara material dan signifikan mempengaruhi Risiko, antara lain adalah
penambahan lini bisnis baru yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan Perusahaan.

b. Metode dan sistem pengukuran Risiko dapat dilakukan secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang
digunakan untuk mengukur eksposur Risiko Perusahaan sebagai acuan untuk melakukan
pengendalian.

c. Pemilihan metode dan sistem pengukuran disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas
kegiatan usaha Perusahaan.

d. Metode dan sistem pengukuran paling sedikit harus dapat mengukur:
1) sensitivitas Perusahaan terhadap perubahan faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik

dalam kondisi normal maupun tidak normal;
2) kecenderungan perubahan faktor-faktor dimaksud berdasarkan fluktuasi yang terjadi di masa

lalu dan korelasinya;
3) tingkat Risiko secara individual;
4) eksposur Risiko secara keseluruhan maupun per jenis Risiko, dengan mempertimbangkan

keterkaitan antar jenis Risiko;
5) seluruh Risiko yang melekat pada seluruh transaksi Perusahaan.

e. Proses pengukuran Risiko harus secara jelas memuat proses validasi, frekuensi validasi,
persyaratan dokumentasi data dan informasi, persyaratan evaluasi terhadap asumsi-asumsi yang
digunakan, sebelum suatu metodologi diaplikasikan.

f. Pengukuran Risiko dilengkapi dengan pelaksanaan stress test dengan cara mengestimasi potensi
kerugian Perusahaan pada kondisi stress.

g. Perusahaan perlu melakukan stress test secara berkala dan mereview hasil stress test tersebut
serta mengambil langkah-langkah yang tepat apabila perkiraan kondisi yang akan terjadi melebihi
tingkat toleransi yang dapat diterima.

Pengukuran terhadap 8 (delapan) jenis Risiko yang akan dihadapi Perusahaan, yaitu:

1. Risiko Kredit

Pengukuran atas Risiko kredit dilakukan antara lain pada:
a. Profil Nasabah
Acuan yang dipergunakan Perusahaan dalam melakukan Analisa dari Profil Nasabah adalah
peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan nomor 12/01.POJK/2017.
Perusahaan wajib melakukan identifikasi, menilai, dan memahami risiko tindak pidana
Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme terkait dengan nasabah,
negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (delivery channels),
termasuk kewajiban untuk:
1) mendokumentasikan penilaian risiko;
2) mempertimbangkan seluruh faktor risiko yang relevan sebelum menetapkan tingkat

keseluruhan risiko, serta tingkat dan jenis mitigasi risiko yang memadai untuk diterapkan;
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3) mengkinikan penilaian risiko secara berkala; dan
4) memiliki mekanisme yang memadai terkait penyediaan informasi penilaian risiko kepada

instansi yang berwenang.

b. Kemampuan sumber dana Nasabah
Tujuan dilakukan analisa atas kemampuan sumber dana nasabah adalah untuk dapat
mengestimasi kemungkinan terjadinya kegagalan Nasabah dalam menyelesaikan
kewajibannya.
Dasar penilaian yang dapat dilakukan antara lain:
1. Untuk Nasabah regular dapat dianalisa dari ketepatan waktu dalam menyelesaikan

kewajibannya atas transaksi jual dan/atau beli yang dilakukan oleh Nasabah.
2. Untuk Nasabah marjin dan Repo dapat dianalisa dari ketepatan waktu untuk

melakukan Top up Jaminan dalam bentuk dana ataupun saham apabila diminta oleh
Perusahaan.

c. Jaminan
Berdasarkan peraturan nomor V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek
yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Perantara Efek, tercantum kewajiban
Perusahaan untuk melakukan verifikasi sebelum melaksanakan pesanan dan/atau
instruksi nasabah untuk memastikan ketersediaan dana dan/atau Efek dalam rekening
Efek nasabah dalam rangka penyelesaian transaksi Efek tersebut.
Dengan telah tersedianya Jaminan maka dapat mengurangi tingkat kerugian karena
dengan Perusahaan dapat melakukan penjualan Jaminan Nasabah apabila nasabah gagal
memenuhi kewajibannya pada batas waktu yang telah ditentukan.

2. Risiko Pasar

Risiko pasar dari portofolio yang dimiliki oleh Perusahaan, Nasabah Marjin dan Nasabah
Reverse Repo dapat diukur dengan mengacu pada kemungkinan kerugian finansial akibat
gabungan dari pergerakan variabel ekonomi yang sistematis. Mengukur risiko pasar penting
bagi Perusahaan dalam menilai solvabilitas dan risiko dalam mengalokasi modal.

Pengukuran atas risiko pasar dapat dilakukan dengan metode:
a. Value at Risk (VaR)

Value at Risk (Var) merupakan ukuran yang dapat digunakan untuk menilai kerugian
terburuk yang mungkin terjadi bagi seorang investor atau suatu badan usaha atas
investasinya dalam sekuritas atau aset-aset, baik secara satu per satu atau dalam
portfolio pada suatu waktu tertentu, pada tingkat peluang yang ditetapkan.

b. Stress Testing
Stress Testing dilakukan untuk menguji kemampuan Perusahaan pada kondisi krisis
yaitu dengan menggunakan skenario stress secara spesifik pada pasar.

c. Penetapan Limit
Perusahaan harus menetapkan limit atas porsi transaksi portfolio Perusahaan yang
disesuaikan dengan kondisi Perusahaan.
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3. Risiko Likuiditas

Pengukuran atas risiko likuiditas pada Perusahaan efek adalah berdasarkan Modal Kerja
Bersih Disesuaikan (MKBD) dan ketersediaan limit transaksi bagi Nasabah dan Perusahaan.
Parameter dari MKBD ditentukan oleh Otoritas jasa Keuangan d/h Badan Pengawas Pasar
Modal, sedangkan limit transaksi ditentukan dari nilai jaminan yang ditempatkan di PT
Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
Perusahaan wajib memiliki nilai MKBD minimum sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh
lima milyar rupiah). PT Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan secara otomatis
akan melakukan suspensi perdagangan di Bursa apabila nilai MKBD kurang dari yang
dipersyaratkan di atas.
Perusahaan yang tidak memiliki atau minim limit transaksi, maka akan mengakibatkan
pesanan transaksi Perusahaan atau Nasabah tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya.

4. Risiko Operasional

Pengukuran atas Risiko Operasional dilakukan melalui penilaian atas kepatuhan dalam
menjalankan Standard Operasi Prosedur dan uraian kerja yang telah ditetapkan oleh
Perusahaan.

5. Risiko Hukum

Risiko hukum ini timbul apabila Perusahaan menghadapi permasalahan hukum sehubungan
dengan kegiatan operasional Perusahaan.
Jika terjadi perselisihan dengan pihak lain sehubungan dengan transaksi saham, maka
Perusahaan akan mengajukan penyelesaian perselisihan yang terjadi melalui Badan Arbitrasi
Pasar Modal Indonesia ("BAPMI").

Pengukuran Risiko hukum dapat dilakukan melalui analisa atas banyaknya kerugian dari
kejadian yang pernah dialami oleh Perusahaan sehubungan masalah hukum. Pengukuran ini
disebut dengan pengukuran risiko secara kuantitatif.
Sedangkan pengukuran secara kualitatif adalah diukur melalui besaran kerugian material dan
immaterial yang dialami oleh Perusahaan sehubungan masalah hukum.

6. Risiko Reputasi

Risiko Reputasi diukur dengan kombinasi metode kualitatif dan kuantitatif.
Diukur melalui hasil analisis atas kejadian atau peristiwa yang telah merugikan reputasi
Perusahaan, misalnya pemberitaan negatif di media massa, pelanggaran etika bisnis, dan
keluhan nasabah serta hal lain yang menyebabkan resiko reputasi Perusahaan terganggu.

7. Risiko Stratejik

Risiko ini terjadi akibat ketidaktepatan dalam pengambilan atau pelaksanaan suatu keputusan
strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Risiko stratejik
ini timbul karena kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis yang
mencakup kegagalan dalam mengantisipasi perubahan teknologi, perubahan kondisi ekonomi
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makro, dinamika kompetisi di pasar, dan perubahan kebijakan otoritas. Salah contoh adalah
sehubungan dengan perubahan tehnologi, dimana saat ini perdagangan saham sudah banyak
menggunakan sistem online, hal ini merupakan salah bentuk persaingan usaha diantara
Perusahaan efek yang ada.
Secara kuantitatif, pengukuran risiko stratejik dilakukan melalui analisis atas seringnya risiko
yang terjadi akibat keluarnya keputusan stratejik yang berakibat pada kegiatan operasional
Perusahaan

8. Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan diukur dengan metode kualitatif dan kuantitatif.

Metode kualitatif, Perusahaan harus memiliki kebijakan dan standar operasi prosedur yang
dipergunakan unutk mengukur risiko kepatuhan Perusahaan yang bersifat kualitatif.

Metode kuantitaf, risiko ini diukur dari hasil analisis dengan banyaknya surat teguran yang
diterima Perusahaan dari Otoritas Jasa Keuangan, PT Bursa Efek Indoneisa, PT Kustodian
Sentral Efek Indonesia, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia dan otoritas lainnya
sehubungan kepatuhan Perusahaan dalam menjalankan usahanya.

4. Pemantauan Risiko

Pemantauan Risiko dilakukan:
a. secara berkala sesuai dengan pengalaman kerugian pada masa lalu.
b. dengan evaluasi terhadap eksposur Risiko melalui pemantauan dan pelaporan eksposur

Risiko yang bersifat material atau yang berdampak kepada kondisi permodalan Perusahaan.
c. Dengan penyempurnaan proses dan cakupan pelaporan anatara lain apabila terdapat

perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor Risiko, teknologi informasi dan Sistem
Manajemen Risiko yang bersifat material.

5. Pengendalian Risiko

Hal-hal penting sehubungan pengendalian Risiko adalah sebagai berikut:
a. Perusahaan wajib memiliki metode pengendalian Risiko atas Risiko yang dapat

membahayakan kelangsungan usaha Perusahaan.
b. Proses pengendalian Risiko disesuaikan dengan eksposur risiko maupun tingkat risiko yang

akan diambil termasuk toleransi Risiko yang dapat diakomodir oleh Perusahaan.
c. Pengendalian Risiko dilakukan antara lain dengan cara lindung nilai, metode mitigasi risiko,

dan penambahan modal untuk menyerap potensi kerugian.
Kebijakan untuk Pengendalian Risiko terhadap 8 (delapan) jenis Risiko yang harus dilakukan
Perusahaan, yaitu:

1) Risiko Kredit
Risiko Kredit adalah Risiko akibat kegagalan Nasabah dan/atau pihak lain dalam memenuhi
kewajibannya kepada Perusahaan.
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Tujuan:
Untuk meminimalisasikan besarnya kerugian akibat kegagalan Nasabah dalam menyelesaikan
kewajibannya.

Kebijakan:
a. Perusahaan harus memiliki kebijakan dan standar prosedur sehubungan transaksi regular

(presettlement risk), pemberian fasilitas pembiayaan dan reverse repo;
b. Setiap pemberian fasilitas pembiayaan transaksi (marjin) dan Reverse Repo harus

berdasarkan:
1. prinsip mengenal nasabah,
2. prinsip kehati-hatian,
3. kemampuan dana Perusahaan,
4. peraturan OJK dan SRO.

2) Risiko Pasar
Risiko Pasar adalah Risiko akibat adanya pergerakan variabel pasar dari portfolio yang
dimiliki oleh Perusahaan, Nasabah sehubungan transaksi marjin dan transaksi reverse repo.

Tujuan:
Untuk melindungi Perusahaan dari kerugian yang dikarenakan pengambilan risiko yang
melebihi risk appetite.

Kebijakan:
a. Perusahaan harus memiliki kebijakan dan standar prosedur sehubungan transaksi untuk

portofolio, pemberian fasilitas pembiayaan (marjin) dan reverse repo;
b. Divisi Manajemen Risiko melakukan monitoring secara ketat atas transaksi yang

dilakukan pada point a di atas dan melakukan tindakan cepat dan tepat apabila terjadi
penurunan harga saham secara drastis, yang mengakibatkan naiknya rasio jaminan pada
transaksi marjin dan reverse repo.

3) Risiko Likuiditas
Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Perusahaan untuk memenuhi
kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid
berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa menganggu aktivitas dan kondisi keuangan dari
Perusahaan.

Tujuan:
Memastikan ketersediaan modal kerja yang dipesyaratkan dalam MKBD dan keperluan Limit
Transaksi di Bursa Efek.

Kebijakan:
Perusahaan harus memiliki kebijakan dan standar prosedur untuk memastikan kecukupan
modal sehubungan ketentuan MKBD dan jaminan di PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
sehubungan kepentingan limit transaksi Nasabah dan Perusahaan.
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4) Risiko Operasional
Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses
internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal
yang mempengaruhi operasional Perusahaan.

Tujuan:
Memastikan setiap unit kerja melakukan pengendalian internal untuk meminimalisasi Risiko
sehubungan dengan kegiatan operasional.

Kebijakan:
Perusahaan harus memiliki:
a. kebijakan dan standar prosedur untuk setiap divisi, yang disusun berdasarkan peraturan

dari OJK, SRO dan peraturan lainnya sehubungan pasar modal;
b. sistem infomasi yang dapat mendukung operasional Perusahaan;
c. pengelolaan sumber daya manusia yang baik;
d. pemisahan fungsi yang dinyatakan dengan jelas dalam struktur organisasi;
e. kewajiban melakukan rekonsiliasi atas semua aktivitas data secara harian, seperti:
f. proses matching antara Data Transaksi Efek (DTE) dari Bursa dengan order yang

dimasukkan dalam sistem perdagangan Perusahaan;
g. proses rekonsiliasi data dana Nasabah antara pencatatan Perusahaan dengan Bank;
h. proses rekonsiliasi data dana Perusahaan antara pencatatan Perusahaan dengan Bank;
i. proses rekonsiliasi saldo Efek yang tercatat di PT Kustodian Efek Indonesia dengan

catatan Perusahaan
j. pengawasan bertingkat atas eksekusi transaksi dengan menggunakan minimal four eyes

principle;
k. Business Continuity Plan untuk memastikan tetap berjalannya aktivitas kegiatan usaha

Perusahaan apabila terjadi gangguan eksternal seperti kerusakan sistem, bencana alam
dan lainnya.

5) Risiko Hukum
Risiko Hukum adalah Risiko akibat tuntutan hukum dan/ atau kelemahan aspek yuridis.
Kelemahan yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan
perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya
syarat sahnya perjanjian dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

Tujuan:
Untuk melindungi Perusahaan dari potensi kerugian karena adanya tuntutan hukum
sehubungan dengan transaksi dan/ atau perjanjian yang dilakukan Perusahaan dengan
Nasabah dan/ atau pihak lain.

Kebijakan:
a. Perusahaan harus memeriksa dan memastikan dokumen perjanjian dan / atau kontrak

yang akan ditandatangani telah memenuhi ketentuan peraturan dan hukum yang berlaku;
b. Adanya kepastian klausula yang memuat perlindungan yaitu batasan bagi Perusahaan

untuk tidak terkena akibat negatif bila suatu keadaan berubah secara ekstrem;
c. Memantau risiko hukum secara berkala sesuai dengan pengalaman yang terjadi

sebelumnya;
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d. Mencatat dan menatausahakan setiap aktivitas;
e. Memperhatikan frekuensi proses litigasi dan kerugian finansial akibat gugatan serta

dampaknya terhadap Perusahaan.

6) Risiko Reputasi
Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang
bersumber dari persepsi negatif terhadap Perusahaan.

Tujuan:
Agar tingkat kepercayaan stakeholder tetap terjaga.

Kebijakan:
a. Memantau risiko reputasi secara berkala sesuai dengan pengalaman yang terjadi

sebelumnya.
b. Mengelola keterbukaan informasi dengan stakeholder.
c. Aktif melakukan komunikasi dengan stakeholder.
d. Selalu menjaga mutu dan kepercayaan dalam memberikan layanan kepada Nasabah.
e. Mencatat dan menatausahakan setiap aktivitas.

7) Risiko Stratejik
Risiko Stratejik adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau
pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan
lingkungan bisnis.

Tujuan:
Untuk menghindari terjadinya ketidaktepatan atas aplikasi dari perencanaan strategi
Perusahaan.

Kebijakan:
a. Memantau risiko Stratejik secara berkala sesuai dengan pengalaman yang terjadi

sebelumnya.
b. Mencatat dan menatausahakan setiap aktivitas.

8) Risiko Kepatuhan
Risiko Kepatuhan adalah Risiko yang timbul akibat tidak mematuhi dan/atau tidak
melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan berlaku.

Tujuan:
Memastikan Perusahaan mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan,
PT Bursa Efek Indonesia, PT Kliring Penjamnan Efek Indnesia, PT Kstodian Sentral Efek
Indonesia, PPATK, dan peraturan lain sehubungan dengan pasar modal.

Kebijakan:
a. Perusahaan harus memiliki kebijakan dan standar prosedur untuk setiap divisi, yang

disusun berdasarkan peraturan dari OJK, SRO dan peraturan lainnya sehubungan pasar
modal dimana terdapat kewajiban bagi setiap divisi untuk melakukan review atas
kepatuhan yang dilakukan.
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b. Produk dan Jasa yang diberikan kepada Nasabah harus dipastikan terlebih dahulu dari
aspek kepatuhan.

c. Divisi Kepatuhan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa aktivitas, produk dan jasa
Perusahaan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Sistem Informasi Manajemen Risiko

Perusahaan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Risiko untuk mendukung pelaksanaan
proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko.
Sistem Informasi Manajemen Risiko paling sedikit harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. dapat menghasilkan laporan atau informasi mengenai:

1) Eksposur Risiko, mencakup eksposur kuantitatif dan kualitatif untuk setiap jenis Risiko;
2) Kepatuhan pelaksanaan Manajemen Risiko dibandingkan dengan kebijakan dan prosedur

yang ditetapkan.
b. harus dapat memastikan:

1) tersedianya informasi yang akurat, lengkap, informatif, tepat waktu, dan dapat diandalkan
dalam penerapan Manajemen Risiko untuk menilai, memantau, dan memitigasi Risiko yang
dihadapi Perusahaan;

2) efektivitas penerapan Manajemen Risiko mencakup kebijakan, prosedur, dan penetapan limit
Risiko.

c. Sesuai dengan kriteria dengan karakteristik dan kompleksitas dan adaptif terhadapt perubahan;
d. Kecukupan cakupan informasi yang dihasilkan dari Sistem Informasi Manajemen Risiko harus

direview secara berkala untuk memastikan cakupan tersebut telah memadai sesuai perkembangan
tingkat kompleksitas kegiatan usaha;

e. Laporan yang dihasilkan dari Sistem Informasi Manajemen Risiko disampaikan secara berkala
kepada Direktur Utama.

D. Sistem Pengendalian Intern Manajemen Risiko.

Perusahaan wajib memiliki sistem pengendalian intern yang menyeluruh terhadap penerapan
Manajemen Risiko.

dan paling sedikit harus dapat menghasilkan laporan atau informasi mengenai:
Penyusunan sistem pengendalian intern diperlukan untuk dapat memastikan:
a. Dipatuhinya kebijakan atau ketentuan intern serta peraturan perundang-undangan;
b. Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat

waktu dalam rangka pengambilan keptusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan;
c. Memastikan informasi keuangan dan manajemen dikomunikasikan kepada pihak yang

berkepentigan; dan
d. Memastikan efektivitas budaya Risiko (risk culture) pada Perusahaan secara menyeluruh untuk

mengidentifikasi kelemahan dan penyimangan secara lebih dini dan menilai kembali kewajaran
kebijakan dan prosedur yang ada pada Perusahaan secara bersenambungan.
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E. Pelaporan

Tujuan:
Untuk melakukan monitoring terhadap profil Risiko, maka Perusahaan harus membuat laporan yang
dibuat secara lengkap.
Untuk menganalisa kesesuaian dan kecukupan limit Risiko yang telah ditetapkan, sehingga
Perusahaan dapat melakukan kaji ulang atau perbaikan terhadap limit Risiko
Memberikan informasi kepada pihak manajemen Risiko mengenai eksposur Risiko yang dihadapi
sehingga dapat segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan;
Untuk memastikan keakuratan metodologi penilaian Risiko, kecukupan implemenasi sistem
informasi manajemen dan ketepatan kebijakan, prosedur dan penetpan limit risioko Perusahaan.

Monitoring dan Pelaporan Risiko
Monitoring Risiko

Tujuan:
memastikan kecukupan kontrol yang telah ditetapkan untuk meminimalisir potensi kerugian yang
mungkin terjadi.

Hal-hal yang harus dilakukan:

 Direksi secara berkala melakukan montoring untuk memastikan efektivitas atas pelaksanaan
manajemen risiko melalui laporan-laporan yang disampaikan

 Direksi dan Divisi Manajemen Risisko secara terus menerus melakuakn monitoring atas
kecukupan kebjakan dan control yang dtetapkan dalam rangak meminimalsasi potensi resiko
secara keseluruhan.

Pelaporan Risiko
Hal-hal penting yang harus dilakukan dalam pelaporan Risiko adalah
Tepat waktu agar dapat dilakukan langkah perbaikan secepatnya (apabila ada);
Data yang dilaporkan harus memiliki intergritas yang memadai, sesuai kebutuhan dan dapat
dipercaya.
Yang melakukan pelaporan adalah pihak yang independent.


