
L PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Perjalanan perbankan yang diawali dari kemelut moneter sejak 

pertengahan tahun 1997 lalu telah mengakibatkan terjadinya perubahan 

fundamental pada peta perbankan nasional. Dari data-data laporan Bulanan Bank 

Indonesia menunjukan bahwa jumlah bank berkurang dari 237 bank dengan 6.140 

cabang sebelum laisis menjadi 164 bank dengan 5.379 cabang pada akhir 2000 

dan bahkan kembali berkurang hingga tinggal 137 bank pada akhir Agustus 2003, 

walaupun dengan jumlah cabang yang kembali meningkat menjadi 7604 cabang. 

Hal ini berarti, ada 100 bank yang ditutup karena dibekukan, dilikuidasi, 

diakuisisi ataupun digabung dengan bank lain. Jumlah bank diperkirakan akan 

te rn  menurun di masa mendatang karena meskipun sudah berlangsung lebih dari 

lima tahun, suasana laisis bagi dunia perbankan di Indonesia tampaknya belum 

akan segera berakhir. Lingkungan bisnis perbankan juga banyak mengalami 

perubahan terutama gejolak pasar. Suku bunga, nilai tukar dan harga surat-surat 

berharga merupakan faktor pasar yang memiliki pengamh dominan terhadap 

bisnis perbankan. Selama laisis ekonomi laly suku bunga Rupiah dan nilai tukar 

Rupiah terhadap valuta asing bergerak sangat fluktuatif. Kondisi ini terus 

berlangsung hingga saat ini, meskipun dengan tingkat volatilitas yang lebih 

rendah dibanding pada masa awal krisis lalu. 

Nilai tukar Rupiah yang term bergerak fluktuatif hingga saat ini 

merupakan sesuatu yang wajar. Hal ini mempakan konsekuensi logis atas 

pembahan kebijakan nilai tukar yang telah diarnbil pemerintah pada bulan 

Agustus 1997 lalu yaitu perubahan dari sistem nilai tukar mengambang terkendali 



menjadi mengambang bebas. Dengan diserahkannya kurs Rupiah kepada 

meka~sme pasar secara penuh, meskipun pada kondisi tertentu otoritas moneter 

dapat melakukan intervensi pasar, secara teoritis nilai Rupiah dapat menurun atau 

menguat terhadap valuta asing hingga level yang tidak terbatas. 

Mata uang bukan lagi dipertukarkan untuk sekedar memenuhi kebutuhan 

transaksi sektor nil, namun sudah banyak diperdagangkan sebagai komoditas dan 

sarana spekulasi. Dalam jangka pendek, sentimen pasar menjadi faktor yang lebih 

dominan berpeugaruh terhadap pergerakan kurs dibandingkan indikator dan 

kine rja fundamental ekonomi suatu negara. Adanya gejolak di pasar valuta asing 

akan berdampak pada faktor pasar lainnya, demikian pula sebaliknya. 

Dalam suatu sistem perekonomian, bank merupakan salah satu institusi 

perantara yang memiliki peranan dominan dalam menjembatani aliran dana dari 

sektor konsumtif ke sektor produktif. Sebagai konsekuensi atas peran yang 

dijahnkannya, bank dihadapkan pada berbagai macam resiko bisnis yang melekat 

erat dengan pengelolaan usahanya sebagai perantara keuangan. Sejalan dengan 

perkembangan dunia usaha, resiko bisnis yang dihadapi bank juga berkembang 

luas. Menurut Bank of International Setflements (BIW), resiko yang dihadapi bank 

secara umum dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu sebagai berikut : 

a Resiko kredit, merupakan potensi kerugian yang muncul akibat 

pengguna dam gagal memenuhi kewajibannya. Termasuk dalam 

kategori resiko ini bila tejadi penurunan counterpury rating yang 

mengakibatkan meningkatnya peluang gagal bayar, dan berujung pada 

penurunan nilai aset bank yang terkait dengan counterpart tersebut 



b. Resiko pasar merupakan potensi kerugian karena adanya perubahan 

faktor pasar seperti suku bung% nilai tukar serta perubahan harga 

surat-swat berharga. Fluktuasi faktor pasar juga dapat berdampak 

terhadap meningkatnya resiko kredit. Kewajiban nasabah pengguna 

dana dapat membengkak akibat gejolak suku bunga dan nilai tukar dan 

pada akhirnya akan menyebabkan nasabab gaga1 memenuhi 

kewajibamya. 

c. Resiko operasional, merupakan seluruh potensi kerugian yang 

disebabkan oleh faktor-faktor lain di luar resiko kredit dan resiko 

pasar. Termasuk dalam resiko operasional adalah resiko kegagalan 

proses internal, sistem, hukum, reputasi dan sebagainya. Luasnya 

cakupan dan tingginya kompleksitas permasalahan yang terkandung 

dalam pokok bahasan resiko operasional membuat pengelolaan resiko 

operasional ini masih tern menjadi bahan kajian yang menarik hingga 

saat ini. 

Salah satu dari masalah utama yang menyebabkan membunhya kondisi 

perbankan Indonesia yang berkaitan dengan resiko pasar adalah meningkatnya 

resiko atas Posisi Devisa Neto . Pada beberapa kasus menunjukan perbankan yang 

berstatus devisa, memiliki Posisi Devisa Neto yang besar sehingga d a r n  

menghadapi resiko perubahan nilai tukar yang seringkali sangat fluktuatif, 

menimbulkan kerugian yang besar . Oleh karena i t -  pemantauan terhadap Posisi 

Devisa Neto agar sesuai seperti yang disyaratkan oleh Bank Indonesia dengan 

Peraturan Bank Indonesia No.5/13/PBV2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Posisi 

Devisa Neto Bank Umum dan pengendalian resiko dimaksudkan agar tidak 



mengakibatkan kerugian yang relatif besar, temtama jika terjadi pembahan nilai 

tukar yang sangat fluktuatif. 

Pengelolaan resiko pasar, yang di dalamnya termasuk pengelolaan Posisi 

Devisa Neto, pada sait ini menjadi sangat penting untuk dicermati mengingat 

Posisi Devisa Neto terkait dengan telah diikut-sertakannya faktor resiko pasar 

dalam perhitungan Ratio Kecukupan Modal. Pengelolaan resiko pasar ditujukan 

agar bank terhindar dari kerugian akibat memiliki posisi valuta asing. Jika 

terjadi kerugianpun, besamya masih dalam batas yang dapat ditoleransi dan telah 

dicadangkan dengan modal yang cukup sehingga bank tidak sampai bankrut. 

Tidak sedikit contoh kasus bank yang banlavt dikarenakan menderita kemgian 

akibat pembahan faktor pasar. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Kondisi persaingan dan lingkungan usaha dalam industri keuangan pada 

umumnya dan perbankan pada khususnya memang telah berubah. Ketatnya 

persaingan antar bank serta berkembangnya pasar modal berimplikasi pada 

menipisnya rata-rata keuntungan yang dapat diraih oleh kalangan perbankan Hal 

ini mendorong para bankir untuk melakukan optimalisasi atas komposisi masing- 

masing aktiva maupun pasiva yang dimilikinya, termasuk portfolio 

berdenominasi mata uang asing. Disamping itu, perbankan juga dipaksa untuk 

berani mengambil resiko yang lebih besar agar mampu menghasilkan keuntungan 

yang memadai. 

Di sisi lain, meningkatnya gejolak pasar keuangan dan pasar komoditas, 

majunya teknologi informasi yang memungkinkan pasar finansial bejalan tanpa 



dibatasi ruang dm waktu, serta berkembangnya inovasi produk temtama produk 

derivatif, membuat resiko yang dihadapi bank semakin beragam dan kompleks. 

Hal ini mengharuskan pengelola bank untuk selalu waspada akan adanya resiko 

dan terus berupaya melakukan perbaikan terhadap sistem pengelolaan risiko yang 

telah dimilikinya. Resiko nilai tukar merupakan salah satu resiko yang hams 

dikelola secara baik. 

Jika hanya dilihat dari sisi pendapatan, bank akan berupaya memelihara 

posisi valuta asing dalam jumlah maksimal agar memiliki peluang memperoleh 

keuntungan maksimal pula. Namun para bankir pasti sadar bahwa dibalik peluang 

keuntungan yang besar tentu terdapat potensi kemgian yang tidak kalah besarnya. 

Dalam pengelolaan Posisi Devisa Neto, salah satu pertnasalahan yang dihadapi 

bank adalah menetapkan seberapa besar posisi Posisi Devia Neto yang optimal 

agar sesuai dengan 'lingkat resiko yang masih dapat diterimanya 

Dalam rangka membatasi resiko kerugian bank akibat pergerakan nilai 

tukar Rupiah terhadap valuta asing, Bank Indonesia sebagai regulator melalui 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/13/PBI/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang 

Posisi Devisa Neto Bank Umum, telah menetapkan batasan besarnya maksimal 

posisi valuta asing yang boleh dimiliki perbankan sebagai berikut : 

a. Bank wajib memelihara Posisi Devisa Neto pada setiap akhir hari kerja 

setinggi-tingginya 20% (dua puluh persen) dari modal. 

b. Bagi Bank yang telah memenuhi laiteria untuk memenuhi Kewajiban 

Penyediaan Modal Minimum dengan memperhitungkan Resiko Pasar, 

wajib memelihara Posisi Devisa Neto pada setiap akhir hari keja  

setinggi-tingginya 30% (dua puluh persen) dari modal. 



c. Bank hams memelihara posisi sepanjang hari berdasarkan prinsip 

kehati-hatian. 

Dalam praktek sehari-hari atas pengelolaan Posisi Devisa Neto pada 

umumnya jarang yang memiliki posisi valuta asing sebesar maksimal ymg 

diijinkan oleh Bank Indonesia tersebut di atas mengingat adanya potensi kerugian 

yang diakibatkan perubahan nilai tukar terutama pada saat pembahannya yang 

sangat fluktuatif atas Posisi Devisa Neto yang dimilikinya, sehingga diperlukan 

adanya cam pengukuran resiko sehingga diharapkan akan mendapatkan hasil yang 

optimal dari posisi valuta asingnya.. Setiap bank dapat memiliki metoda dan 

formula untuk menetapkan besamya posisi valuta asing sesuai dengan kondisi, 

karakteristik dan preferensi resiko masing-masing bank sepanjang tidak 

melampaui ketentuan Bank Indonesia. 

Bank AAA pada saat ini telah memiliki kebijakan internal berupa tingkat 

Posisi Devisa Neto yang hams dijaga pada periode tertentu sebagai alat 

pengendalian risiko nilai tukar. Namun dalam penetapan Posisi Devisa Neto 

masih didasarkan pada faktor pengalaman dan belum didasarkan pada 

perencanaan dan tingkat preferensi resiko manajemen. Oleh karena itu, perlu 

adanya metoda dan fomulasi untuk menetapkan besamya Posisi Devisa Neto 

Optimal agar pengendalian resiko nilai tukar lebih terencana, terukur dan sesuai 

dengan preferensi resiko manajemen. 

Posisi Devisa Neto Optimal merupakan besamya batas posisi valuta asing 

yang hams dijaga oleh bank sesuai dengan tingkat toleransi resiko bank Posisi 

Devisa Neto w m a l  ini dapat dijadikan pedoman operasional sehari-hari bagi 

unit pengelola posisi valuta asing, dengan demikian diharapkan kalau terjadi 



kondisi pasar yang tidak sesuai dengan yang diekspektasikan dan te jadi kerugian, 

maka kemgian yang timbul masih dalam batas yang dapat ditolerir. 

1.3. Perurnusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi permasalahan yang telah 

dikemukakan di atas, dapat dinunuskan permasalahan sebagai berikut : 

a. Bagaimana menetapkan Batas Kemgian Posisi Devisa Neto sebagai 

batasan kemgian maksimum yang masih dapat ditolerir dengan 

adanya posisi valuta asing 

b. Bagaimana menetapkan Posisi Devisa Neto Optimal sebagai pedoman 

operasional sehari hari bagi unit pengelola Posisi Devisa Neto agar 

risiko kemgian yang mungkin timbul lebih rendah dari Batas Kemgian 

Posisi Devisa Neto. 

c. Bagaimana sistem pengendalian Posisi Devisa Neto melalui Batas 

kerugian Posisi Devisa Neto dan Posisi Devisa Neto Optimal. 

1.4. Pembatasan Masalah 

Untuk membatasi cakupan bahasan dalam penelitian ini, maka masalah 

dibatasi sebagai berikut : 

a Posisi Devisa Neto serta volatilitas valas yang digunakan 

dikelompokkan dalam mata uang USD, GBP, EUR, JPY, HKD, SGD 

dan Others. Kelompok Others mempakan gabungan posisi valas pada 

mata uang selain mata uang kuat tersebit di atas. Volatilitas mata uang 



yang digunakan dalam kelompok Others ini adalah menggunakan 

volatilitas USD. 

b. Fokus analisis &lam penelitian ini adalah pada pennasalahan yang 

berkaitan dengan tingkat resiko atau potensi kerugian akibat pembahan 

nilai tukar. Sedangkan estimasi peluang keuntungan yang akan 

diperoleh dari Posisi Devisa Neto tidak dibahas secara khusus. Asumsi 

dasar yang digunakan adalah dengan menetapkan Posisi Devisa Neto 

Optimal yang tinggi, bank berpeluang memperoleh keuntungan yang 

lebih besar pula atas posisi valuta asing yang dimilikinya. 

1.5. Tujuan Penelitian 

Berpegang pada perumusan dan pembatasan masalah tersebut di atas, 

tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah : 

a. Menetapkan besamya Batas Kerugian Posisi Devisa Neto 

b. Menetapkan besamya Posisi Devisa Neto Optimal. 

c. Merumuskan sistem pengendalian Posisi Devisa Neto 

1.6. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi Bank 'AAA', 

penulis dan pembaca yang meliputi : 

a. Bank mampu mengendalikan resiko nilai tukar secara lebih terencana, 

lebih terukur dan lebih &pat dipertanggung-jawabkan. 

b. Formula Posisi Devisa Neto Optimal dapat dijadikan dasar 

pertimbangan bagi Bank 'AAA' dalam menetapkan kebijakan besamya 



Posisi Devisa Neto yang harus dipelihara dan selanjutnya dapat 

dijadikan alat pemantauan dan pengendalian posisi valuta asing . 

c. Menambah wawasan pengetahuan bagi penulis dan pembaca tentang 

pengaplikasian ilmu statistik dalam salah satu praMek bisnis 

perbankan. 

1.7. Ruang Lingkup 

Penelitian ini diarahkan untuk melakukan pengkajian dan analisis gum 

penetapan batasan kerugian akibat adanya posisi valuta asing serta rumusan Posisi 

Devisa Neto Optimal. Dalam melakukan kajian dan analisis difokuskan pada 

faktor potensi kerugian yang munglun timbul. Sedangkan peluang pendapatan 

yang mungkin diperoleh tidak dibahas secara khusus. 




