
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Krisis ekonomi yang pernah melanda lndonesia beberapa tahun silam 

memang masih terasa dampaknya pada aktivitas sehari-hari kita. Masih 

tingginya tingkat inflasi dan angka pengangguran membuat perekonomian 

lndonesia lamban untuk segera pulih dan semarak seperti beberapa tahun 

silam. Beberapa masalah politik ikut meramaikan dan bahkan 

memperburuk perekonomian yang sudah hancur ini. Runtuhnya sektor riil 

dan perbankan menimbulkan dampak yang tidak kecil bagi rakyat 

Indonesia, terutama masalah pemutusan hubungan kerja atau 

rasionalisasi pegawai. Sektor yang tidak terlalu terpengaruh oleh adanya 

krisis yang terjadi pada tahun 1997 itu adalah sektor pertanian. Bahkan di 

saat banyak perusahaan gulung tikar terimbas krisis, beberapa 

perusahaan agribisnis yang berbasis ekspor meraup keuntungan yang 

menggembirakan akibat meningkatnya nilai US Dollar terhadap Rupiah. 

Gejolak nilai tuksr US Dollar terhadap Rupiah yang begitu tinggi di pasar 

saat itu membuat banyak pihak tidak siap mengantisipasinya, karena 

sebelumnya nilai tukar tersebut relatif stabil di pasar. Kondisi nilai tukar 

yang bergejolak tersebut, dalam ha1 ini Rupiah terdepresiasi terhadap US 

Dollar, menggambarkan kepercayaan dunia lnternasional terhadap 

lndonesia (yang tewakili oleh Rupiah) menurun. Menurunnya 

kepercayaan tersebut membuat beberapa investor asing mulai menarik 

dananya dari lndonesia, sehingga melakukan banyak pembelian US 



Dollar terhadap Rupiah di pasar. Adanya fluktuasi nilai tukar mata uang 

tertentu yang terjadi di pasar foreign exchange bisa menimbulkan risiko 

kerugian bagi banyak perusahaan yang memiliki eksposur valuta asing 

dalam menjalankan bisnisnya, risiko tersebut dinamakan risiko pasar atau 

market risk. 

Manajemen risiko rnenjadi istilah yang sering muncul semenjak krisis 

ekonomi melanda lndonesia. Sebagai entitas bisnis yang mendasarkan 

diri kepada unsur kepercayaan antara bank dengan nasabah, maka risiko 

akan tetap ada baik dari sisi perolehan dana maupun pernberian kredit. 

Dalam pengelolaan bisnisnya, bankpun selalu rnentargetkan perolehan 

laba atau profit dari kegiatan jasa keuangannya. Beberapa kegiatan 

perbankan yang merniliki target-target perolehan laba adalah pemberian 

kredit (atau penempatan dana) dengan memanfaatkan marjin perbedaan 

tingkat suku bunga atau interest rate, serta trading yang rnemanfaatkan 

pergerakan tingkat suku bunga dan nilai tukar mata uang asing di pasar. 

Kendati demikian, bank tetap harus melakukan analisa risiko dan 

pengelolaan risiko secara baik guna rnenghindari terjadinya hal-ha1 yang 

tidak diinginkan di kemudian hari. Artinya, jangan sarnpai karena 

mengejar target-target tertentu maka aspek risiko jadi terabaikan. 

Pemerintah telah menetapkan rambu-rambu pengelolaan usaha bank 

yang sehat, dikenal dengan prinsip prudential banking. Prinsip prudential 

banking ini mengacu pada regulasi dan supe~ i s i  yang dilakukan oleh 

Bank lndonesia sebagai Central Bank. Regulasi dan supervisi yang 

dilakukan oleh Bank lndonesia hanya merupakan garis besarnya saja, 



sedangkan dalam pelaksanaannya bank-bank dianjurkan untuk membuat' 

regulasi sendiri yang dipakai sebagai pedoman pengaturan sistem dan 

prosedur transaksi. Buku pedoman pengaturan sistem dan prosedur 

transaksi tersebut di Bank BNI disebut dengan Buku Pedoman 

Perusahaan atau BPP. Selain berfungsi sebagai pedoman kerja bagi 

pegawainya, buku ini juga harus mampu menutupi celah-celah atau 

kelemahan yang ada pada regulasi yang derajatnya lebih tinggi (yaitu 

regulasi Bank Indonesia). Dengan demikian pihak internal maupun 

eksternal yang memiliki niat tidak baik dan ber-moral hazard untuk 

merugikan bank melalui tindakan banking crime dapat dideteksi. 

Kondisi perekonomian dan bisnis yang bergerak cepat dan dinamis 

menuntut pihak manajemen bank untuk senantiasa waspada dalam 

mengelola risiko-risiko yang menyertai perubahan tersebut. Penghitungan 

risiko secara cermat banyak membantu manajemen bank untuk lebih bisa 

mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi secara tak terduga di 

pasar. Manajemen risiko ini sangat diperlukan keberadaannya pada bisnis 

perbankan terutama bagi Divisi Tresuri dimana fluktuasi nilai tukar dan 

tingkat suku bunga sangat berpengaruh terhadap laba yang akan 

diperoleh. Manajemen risiko sendiri bisa diartikan sebagai keseluruhan 

sistem pengelolaan dan pengendalian risiko yang terdiri dari seperangkat 

alat, teknik, proses manajemen (kewenangan, sistem dan prosedur 

operasional) dan organisasi yang ditujukan untuk memelihara tingkat 

profitabilitas pada kondisi yang aman atau sehat. 



Pengendalian risiko melalui manajemen risiko memiliki dua sasaran 

penting dalam implementasinya. Perfama, pemantauan, pengukuran dan 

pengendalian risiko secara terarah, terintegrasi dan berkesinambungan. 

Kedua, pencapaian keseimbangan antara risk dan return secara optimal. 

Berhasil tidaknya penerapan manajemen risiko pada bisnis perbankan 

(dalam ha1 ini di Divisi Tresuri) tergantung dari aktif tidaknya pihak 

manajemen untuk selalu meninjau dan memperbarui (apabila diperlukan) 

sistem dan prosedur pengelolaan risiko secara periodik sesuai dengan 

kebutuhan atau kondisi pasar. 

Divisi Tresuri Bank BNI memiliki kegiatan perbankan yang sebagian 

besar dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar mata uang dan tingkat suku 

bunga di pasar. Kegiatan tersebut terkonsentrasi di dalam Dealing Room, 

dimana terdapat 4 (empat) Business Unit (BU) yaitu: BU Pasar Uang , BU 

Foreign Exchange, BU Sales dan BU Pasar Modal. Secara garis besar 

tujuan kegiatan atau transaksi di Dealing Room dapat dibagi menjadi 3 

(tiga) bagian, yaitu : pengelolaan likuiditas, lindung nilai (hedging) dan 

trading atau arbitrage. Ketiga tujuan tersebut sama-sama memiliki 

beberapa risiko yang harus selalu dipantau dan dikelola secara cermat 

oleh pelaku transaksinya, dalam ha1 ini pelaku transaksi tersebut adalah 

Dealer. 

Risiko yang timbul pada kegiatan perbankan secara garis besar bisa 

dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu : risiko pasar atau market risk, risiko kredit 

atau credit risk dan risiko operasional atau operational risk. Risiko pasar 

adalah risiko yang timbul akibat dari perubahan kondisi pasar baik pasar 



domestik rnaupun luar negeri yang bisa menirnbulkan kerugian bagi suatu 

bank. Risiko pasar ini akan timbul saat nilai tukar berbagai mata uang, 

tingkat suku bunga dan index harga saham di pasar berfluktuasi. 

Pergerakan yang cukup signifikan di pasar bisa menirnbulkan kerugian 

yang besar bagi suatu bank. Sifat yang tidak pasti dan sulit diprediksi dari 

pergerakan nilai tukar; tingkat suku bunga dan index harga saham, 

membuat risiko pasar menjadi suatu ha1 yang perlu mendapat perhatian 

lebih dari pihak manajemen bank. 

Berbeda dengan risiko pasar, risiko kredit dan risiko operasional 

merniliki sifat yang relatif lebih mudah untuk diantisipasi dan diprediksi. 

Salah satu bentuk antisipasi yang banyak dilakukan oleh bank terhadap 

risiko kredit adalah melakukan analisa keuangan dari counterpart atau 

klien sebelum rnernberikan pinjaman. Sedangkan untuk risiko operasional, 

biasanya suatu bank banyak rnengandalkan kecanggihan teknologinya 

guna mengurangi atau meminimalkan unsur human error yang sering 

menjadi penyebab timbulnya risiko operasional. 

Pada tahun 1998, Divisi Tresuri rnembentuk satu unit baru yang 

dinamakan Risk Management Unit (RMU). RMU ini bertugas untuk 

memberikan early signals bagi unit operasional yang ada di Divisi Tresuri 

dalam melakukan kegiatannya sehingga risiko yang mungkin terjadi dapat 

dielirninir. Sebagian besar risiko yang dipantau dan dianalisa oleh RMU 

adalah risiko pasar, ha1 ini sesuai dengan jenis risiko terbesar yang 

dihadapi oleh unit operasional di Divisi Tresuri. 



Salah satu unit operasional yang ada di Divisi Tresuri adalah Business 

Unit Foreign Exchange, yang selanjutnya akan disebut dengan BU 

Foreign Exchange. Kegiatan utama di BU Foreign Exchange ini adalah 

mendapatkan keuntungan dari kegiatan jual dan beli mata uang asing 

dengan memanfaatkan pergerakan nilai tukar di pasar foreign exchange. 

Risiko kerugian akan timbul apabila posisi yang diambil oleh seorang 

Dealer berlawanan dengan pergerakan nilai tukar mata uang yang terjadi 

di pasar. Pembatasan kerugian inilah yang perlu dikelola secara seksama 

melalui peraturan wewenang dan limit bagi masing-masing Dealer. 

Meskipun RMU telah terbentuk, penentuan wewenang dan limit untuk 

transaksi foreign exchange masih ditetapkan oleh manajemen 

berdasarkan kebiasaan atau kebijakan sebelumnya yang tidak didasari 

perhitungan yang komprehensif. Sehingga untuk sementara ini RMU 

hanya melakukan pemantauan dan kontrol risiko pasar yang ada di unit 

operasional Divisi Tresuri, kemudian memberikan informasi tersebut 

kepada pihak manajemen setiap hari. Dalam melakukan kontrol risiko 

tersebut, penghitungan dilakukan dengan menggunakan pendekatan 

Value at Risk (VaR). Saat ini RMU sedang melakukan kajian untuk 

memperbaiki kebijakan wewenang dan limit yang telah ditetapkan oleh 

manajemen untuk BU Foreign Exchange. Kajian tersebut dimaksudkan 

untuk memberikan suatu pedoman yang akomodatif bagi Dealer dalam 

melakukan transaksi foreign exchange 

Kebijakan wewenang dan limit dari manajemen bertujuan untuk 

memberikan kebebasan kepada Dealer foreign exchange untuk 



melakukan transaksi, namun tetap dalam batas-batas yang aman apabila 

terjadi kerugian. Di sisi lain, dengan adanya kebijakan itu pihak 

manajemen berharap untuk mendapatkan return yang berupa keuntungan 

secara optimal atas kebebasan yang telah diberikannya. Keuntungan 

yang optimal tersebut dapat dicapai dengan cara mengelola portofolio 

mata uang yang diperdagangkan secara benar. 

Secara global, pengelolaan dan pengendalian risiko Bank BNI 

dilakukan oleh Divisi Pengendalian Risiko yang mana kebijakannya akan 

ditetapkan oleh suatu komite independen yang dinamakan Komite 

Manajemen Risiko atau Risk Management Committee (RMC). RMC ini 

merupakan suatu komite independen yang menetapkan kebijakan 

pengelolaan dan pengendalian risiko yang mencakup risiko pasar, risiko 

kredit maupun risiko operasional. RMC juga bertanggung jawab dalam 

penetapan isu-isu pengendalian risiko yang strategis maupun taktis 

seperti limit, alokasi modal dan isu-isu terkait risiko lainnya. Di masa yang 

akan datang, RMC akan menjadi sumber utama dan satu-satunya dari 

kebijakan bisnis di seluruh organisasi di Bank BNI, yang akan 

bertanggung jawab untuk alokasi modal berisiko ke cabang-cabang, 

kantor wilayah dan Strategic Business Unit (SBU). Selanjutnya RMC akan 

menjaga dan mengintegrasikan kesehatan bank, integritas operasional 

dan manajemen portofolio pada kapasitas yang optimal. 



B. Perurnusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasslahan yang akan 

diteliti dalam penutisan ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah risiko-risiko yang timbul pada transaksi foreign exchange 

karena eksposur portofolio mata uang tertentu telah dikelola secara 

benar ? 

2. Apakah kebijakan wewenang dan limit di BU Foreign Exchange saat 

ini sudah sesuai dengan perhitungan risiko berdasarkan VaR ? 

3. Apakah portofolio foreign exchange telah dikelola secara benar 

sehingga limit yang diberikan termanfaatkan dengan optimal ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Melakukan perhitungan dan analisis risiko pada transaksi 

perdagangan foreign exchange untuk mata uang US Dollar terhadap 

Rupiah (USDIIDR), US Dollar terhadap Japanese Yen (USDNEN) dan 

Euro Dollar terhadap US Dollar (EURIUSD). 

2. Mencari gap antara wewenang dan limit yang berlaku saat ini dengan 

perhitungan wewenang & limit melalui pemanfaatan limit VaR secara 

optimal. 

3. Memberikan rekomendasi kepada pihak manajemen untuk pemberian 

wewenang dan limit yang lebih akomodatif bagi Dealer foreign 

exchange sehingga pengelolaan portofolio dan perolehan keuntungan 

bisa optimal. 



D. Manfaat Penelitian 

1. Mengetahui nilai-nilai risiko yang tirnbul karena adanya eksposur dari 

portofolio mata uang US Dollar terhadap Rupiah (USDIIDR). US Dollar 

terhadap Japanese Yen (USDNEN) dan Euro Dollar terhadap US 

Dollar (EUWUSD). 

2. Mengetahui kelemahan dari kebijakan wewenang dan limit yang 

berlaku saat ini dalam hubungannya dengan optimalisasi pemanfaatan 

limit yang diberikan oleh pihak manajemen. 

3. Mengetahui wewenang dan limit yang optimal bagi Dealer foreign 

exchange melalui perhitungan VaR yang berlaku. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada transaksi foreign exchange 

yang bertujuan untuk spekulasi (trading), baik Autonomous Trading 

maupun Proprietary Trading dari mata uang USDllDR ; USDIJPY dan 

EUWUSD. Penelitian yang dilakukan meliputi : 

1. Nilai Un-diversified VaR dan Diversified VaR untuk ketiga jenis mata 

uang yang diteliti periode 1 Mei 2001 sampai dengan 30 April 2002. 

2. Wewenang dan limit yang diberikan untuk BU Foreign Exchange di 

tahun 2002. 

3. Nilai Un-diversified VaR dan Diversified VaR untuk ketiga jenis mata 

uang yang diteliti melalui skenario pasar normal, 'lvorst case" dan 

gabungankeduanya. 






