LAPORAN PERHITUNGAN IRRBB (ALL CURRENCY)

Nama Bank
: PT Bank KEB Hana Indonesia (Individu)
Posisi Laporan : Juni 2020
Mata Uang
: Gabungan Mata Uang (All Currency)
Dalam Juta Rupiah
Periode

∆EVE
Jun-20

∆NII
Des-19

Jun-20

Des-19

517,209.49

389,304

11,454.65

109,475

-695,684.40

(553,253)

11,454.65

(109,475)

Steepener

118,861.14

71,843

Flattener

-18,861.14

(14,694)

Short rate up

247,516.85

199,698

-257,330.29

(202,897)

Nilai Maksimum Negatif (absolut)

1,070,987.26

840,249

66,417.39

109,475

Modal Tier 1 (untuk ∆EVE) atau
Projected Income (untuk ∆NII)

9,071,382.27

8,880,164

546,838.60

971,239

12.15%

11.27%

Parallel up
Parallel down

Short rate down

Nilai Maksimum dibagi Modal Tier
1 (untuk ∆EVE) atau Projected
Income (untuk ∆NII)

11.80%

9.46%

LAPORAN PERHITUNGAN IRRBB (IDR)
Nama Bank
: PT Bank KEB Hana Indonesia (Individu)
Posisi Laporan : Juni 2020
Mata Uang
: IDR
Dalam Juta Rupiah
Periode
Parallel up
Parallel down
Steepener
Flattener
Short rate up
Short rate down
Nilai Maksimum Negatif (absolut)
Modal Tier 1 (untuk ∆EVE) atau
Projected Income (untuk ∆NII)
Nilai Maksimum dibagi Modal Tier 1
(untuk ∆EVE) atau Projected Income
(untuk ∆NII)

∆EVE
Jun-20

∆NII
Des-19

Jun-20

Des-19

697,666.42

526,908

-27,481.37

27,469

-890,529.64

(702,635)

27,481.37

(27,469)

133,497.91

89,540

8,702.25

(314)

347,065.24

269,461

-361,369.33
890,529.64

(276,191)
702,635

27,481.37

27,469

9,071,382.27

8,880,164

546,838.60

971,239

9.82%

7.91%

5.03%

2.83%
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Keterangan Laporan Perhitungan IRRBB:
Delta EVE
Untuk posisi Juni 2019, Risiko Suku Bunga pada Banking Book mata uang Rupiah dimana delta EVE (Economic Value
of Equity) sebesar IDR 890,53 Milyar, apabila dibandingkan dengan Modal Tier 1 Bank IDR 9.07 triliun sebesar 9.82%
dimana Risiko maksimum untuk mata uang Rupiah ini timbul dari skenario Parallel down (suku bunga turun).
Sedangkan untuk skenario Parallel Up (Suku Bunga) bank mengalami peningkatan nilai ekonomis modal. Faktor
utama penyebabnya masih terkait konsentrasi pada kredit yang diberikan di time bucket 3-6 bulan dan 6-9bulan.
Bedasarkan asumsi internal Bank bahwa untuk kredit yang jenis suku bunganya floating namun tidak memiliki
benchmark yang jelas dan maturity datenya diatas 3 bulan maka 50% sloting repricing suku bunga dari kredit
tersebut masuk kedalam time bucket 3-6 bulan dan 50% sloting repricing suku bunga masuk kedalam time bucket 69bulan.
Untuk skenario steepner (suku bunga jangka pendek menurun dan suku bunga jangka panjang meningkat) Bank
mengalami peningkatan nilai EVE sebesar IDR 133.50 milyar. Untuk skenario flatterner (suku bunga jangka pendek
meningkat dan suku bunga jangka panjang menurun) Bank mengalami peningkatan nilai EVE sebesar IDR 8.70
milyar. Untuk risiko short rate up (suku bunga jangka pendek meningkat dan suku bunga jangka panjang tetap atau
tidak berubah) Bank mengalami peningkatan nilai EVE sebesar IDR 347.07 milyar. Sebaliknya untuk skenario Short
rate down (suku bunga jangka pendek turun dan suku bunga jangka panjang tetap atau tidak berubah) Bank
mengalami penurunan nilai EVE sebesar IDR 361.37 milyar. Apabila dibandingkan nilai IRRBB dengan triwulan
sebelumnya Bank mengalami hanya mengalami peningkatan nilai EVE dari 7.31% menjadi 9.82%.

Delta NII
Untuk posisi Mar 2020, nilai delta NII (Net Intereset Income) sebesar IDR 27.48 Milyar, apabila dibandingkan dengan
Projected Income akhir 2020 Bank IDR 546.84 milyar sebesar 5.03% dimana Risiko maksimum untuk mata uang
Rupiah timbul dari skenario Parallel up (suku bunga naik). Sedangkan sebaliknya untuk skenario Parallel Down (Suku
Bunga turun) bank mengalami peningkatan nilai NII sebesar IDR 27.48 milyar.

LAPORAN PERHITUNGAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO IRRBB – Juni 2020
Halaman | 2

LAPORAN PERHITUNGAN IRRBB (USD)
Nama Bank
: PT Bank KEB Hana Indonesia (Individu)
Posisi Laporan : Juni 2020
Mata Uang
: USD

Dalam Juta Rupiah
Periode

∆EVE
Jun-20

∆NII
Des-19

Jun-20

Des-19

-179,925.90

(137,296)

38,648.87

81,689

Parallel down

194,252.19

149,036

-38,648.87

(81,689)

Steepener

-14,489.42

(17,686)

Flattener

-27,472.00

(14,330)

Short rate up

-99,276.05

(69,606)

Short rate down

103,750.71

73,128

Nilai Maksimum Negatif (absolut)

179,925.90

137,296

38,648.87

81,689

9,071,382.27

8,880,164

546,838.60

971,239

Parallel up

Modal Tier 1 (untuk ∆EVE) atau
Projected Income (untuk ∆NII)
Nilai Maksimum dibagi Modal Tier
1 (untuk ∆EVE) atau Projected
Income (untuk ∆NII)

1.98%

1.55%

7.07%

8.41%

Keterangan Laporan Perhitungan IRRBB:
Delta EVE
Untuk posisi Juni 2020, Risiko Suku Bunga pada Banking Book mata uang USD dimana delta EVE (Economic Value of
Equity) sebesar IDR 179.93 Milyar, apabila dibandingkan dengan Modal Tier 1 Bank IDR 9.07 triliun sebesar 1.98%
dimana Risiko maksimum untuk mata uang USD ini timbul dari skenario Short Rate Up (Suku Bunga Jangka Pendek
Naik). Sedangkan untuk skenario Short Rate Down (Suku Bunga jangka Pendek Turun) bank mengalami peningkatan
nilai ekonomis modal. Faktor utama penyebabnya karena Rate Sensitivity Liabilities Bank besar di jangka panjang
yaitu di dominasi pada core CASA di time bucket 3-4 tahun. Apabila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya Bank
mengalami peningkatan delta EVE dari 2.35% menjadi 1.98% untuk mata uang USD.
Delta NII
Untuk posisi Jun 2020, nilai delta NII (Net Intereset Income) sebesar IDR 38.65 Milyar, apabila dibandingkan dengan
Projected Income akhir 2020 Bank IDR 546.84 milyar sebesar 7.07% dimana Risiko maksimum untuk mata uang USD
timbul dari skenario Parallel Down (suku bunga turun). Sedangkan untuk skenario Parallel Up (Suku Bunga Naik)
bank mengalami peningkatan nilai NII sebesar IDR 38.65 milyar.
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LAPORAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
UNTUK RISIKO SUKU BUNGA DALAM BANKING BOOK
(INTEREST RATE RISK IN THE BANKING BOOK)
Nama Bank : PT Bank KEB Hana Indonesia (Individu)
Posisi Laporan : Juni / 2020

No
1

Analisa Kualitatif
Penjelasan mengenai bagaimana Bank mendefinisikan IRRBB untuk pengukuran dan
pengendalian Risiko:
IRRBB adalah risiko suku bunga (Pillar 2 Basel II) atas eksposur banking book dan off B/S yang
sensitive terhadap perubahan suku bunga. Risiko IRRBB terdiri dari Gap Risk, Yield Curve Risk,
Basis Risk, dan Optionality Risk. Untuk mengukur IRRBB digunakan pendekatan dengan Delta EVE
dan Delta NII.
Untuk pengendalian risiko IRRBB ditetapkan internal limit sebesar 11% dari modal inti bank dan
Hard Limit sebesar 15% dari modal inti Bank.

2

Penjelasan mengenai strategi Manajemen Risiko dan mitigasi Risiko untuk IRRBB:
Strategi manajemen risiko yang dilakukan Bank adalah eksposur terkait IRRBB ini senantiasa akan
dibahas secara periodic, selain itu tools IRRBB ini dapat digunakan untuk mensimulasikan
perubahan suku bunga untuk mengetahui dampaknya terhadap pendapatan bunga.
Sedangkan untuk memitigasi risiko IRRBB, Bank menggunakan limit risiko internal IRRBB sebagai
monitoring, apabila ternyata eksposur IRRBB sudah mendekati limit internal Bank, maka Bank
melakukan mitigasi dengan natural hedging (yaitu memperkecil gap RSA dan RSL), dan melakukan
stress testing IRRBB untuk mengetahui dampak terburuk yang mungkin terjadi apabila suku bunga
berubah secara tidak normal.
Selain itu SKAI akan melakukan peninjauan proses Manajemen Risiko pemodelan sebagai bagian
dari rencana audit tahunan dan penilaian Risiko tahunan untuk memastikan pemodelan yang ada
sudah memenuhi peraturan IRRBB yang berlaku.

3

Periodisasi perhitungan IRRBB Bank dan penjelasan mengenai pengukuran spesifik yang
digunakan Bank untuk mengukur sensitivitas terhadap IRRBB:
Secara internal, mengingat Bank telah menggunakan MIS untuk menghitung eksposur IRRBB,
maka secara bulanan eksposur IRRBB tersebut akan dilakukan monitoring. Sedangkan untuk
keperluan pelaporan, perhitungan IRRBB dilakukan setiap triwulan sekali.
Untuk mengukur sensitivitas IRRBB hasil perhitungan selain dihubungkan dengan modal inti bank
dan proyeksi pendapatan, juga dihubungkan dengan perhitungan KPMM untuk mengetahui
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dampak risiko IRRBB terhadap pemenuhan kebutuhan modal (Pilar I dan Pilar II). Hasil analisis
sensitivitas per data Juni 2020, KPMM Bank berkurang sebesar IDR 1,070.99 milyar atau 2,68%,
dari 25,01% menjadi 22,33%.
Penjelasan mengenai skenario shock suku bunga dan skenario stress yang digunakan Bank
dalam perhitungan IRRBB dengan menggunakan metode EVE dan NII:

4

Sesuai peraturan OJK, Bank menggunakan pendekatan standar dalam mengukur IRRBB dengan 6
skenario shock suku bunga yang berbeda-beda untuk setiap kurs mata uang eksposur IRRBB yang
dimiliki Bank.
Sementara itu, untuk skenario stress test Bank menggunakan asumsi “worstcase but plausible”
yaitu perubahan suku bunga sebesar 8% berlaku untuk semua mata uang dengan dasar asumsi 2
kali lipat dari skenario standardized shock suku bunga IDR 400bps.
Apabila terdapat asumsi pemodelan yang digunakan secara signifikan dalam IMS Bank (contoh:
hasil pengukuran EVE yang dilakukan oleh Bank untuk tujuan selain pengungkapan, asesmen
internal terhadap kecukupan permodalan) berbeda dari asumsi pemodelan yang digunakan
dalam laporan perhitungan IRRBB dengan pendekatan standar, Bank harus memberikan
penjelasan terhadap asumsi tersebut termasuk dampaknya serta alasan penggunaan asumsi
tersebut (contoh: data historis, pertimbangan dan analisis manajemen):

5

Dalam analisis internal risiko IRRBB atau kepentingan ALMA, Bank menggunakan asumsi-asumsi
yang sama dengan yang digunakan untuk tujuan pelaporan risiko IRRBB ke OJK. Dengan kata lain
tidak terdapat asumsi permodelan yang bersifat signifikan antara asesmen Bank dengan
standardized IRRBB.
Penjelasan mengenai bagaimana Bank melakukan lindung nilai (hedging) terhadap IRRBB
(apabila ada) dan perlakuan akuntansi terkait:

6

Dalam analisis lindung nilai atas eksposur RSA dan RSL, Bank menggunakan natural heding
sehingga gap RSA dan RSL dapat dijaga nilainya agar senantiasa berada di dalam limit internal
maupun hard limit sehingga tingkat risiko dapat dijaga relatif rendah.
Penjelasan komprehensif mengenai asumsi utama pemodelan dan parametrik yang digunakan
dalam menghitung ΔEVE dan ΔNII, paling sedikit:

7

a

Menentukan apakah margin komersial dan spread components lainnya telah diperhitungkan
dalam arus kas dan dalam tingkat suku bunga diskonto yang digunakan dalam perhitungan
dengan metode EVE:
Bank menggunakan tingkat suku bunga diskonto yang terdiri dari Risk Free Rate yang bersumber
dari yield Obligasi Pemerintah masing-masing mata uang dengan Tenor 1 tahun (sebagai contoh
untuk mata uang IDR posisi Jun-20 sebesar 4,87%) dan Margin Komersial yang berasal dari spread
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antara Obligasi korporasi yang dikeluarkan Bank KEB Hana (Rating AAA) dengan tenor 1 tahun
(untuk mata uang IDR posisi Jun-20 sebesar 0,93%, sedangkan margin komersial mata uang lain
diasumsikan besarnya sama).
b Menentukan bagaimana rata-rata jatuh tempo penilaian ulang (repricing maturities) NMD
dalam pengungkapan kuantitatif ditentukan (termasuk karakteristik unik produk yang
mempengaruhi asesmen repricing behaviour):
Bank menggunakan metode Time Impact Analysis (TSA) dengan data historis 2 tahun terakhir
untuk masing-masing mata uang dan dibagi berdasarkan jenis NMD yaitu Ritel Transaksional, Ritel
Non Transaksional dan Wholesale untuk mendapatkan persentase Core NMD dan Non Core NMD
dengan mengacu tabel "Caps terhadap core deposit dan jangka waktu rata-rata berdasarkan

kategori". Sementara itu, untuk Non Core NMD ditempatkan pada time bucket “Over Night”,
sedangkan untuk Core NMD ditempatkan pada time bucket sesuai tabel yang sudah disebutkan
sebelumnya.
c

Metodologi yang digunakan untuk mengestimasi prepayment rate dari pinjaman dan/atau early
withdrawal rate untuk deposito berjangka dan asumsi signifikan lainnya:
Untuk metodologi prepayment rate dari pinjaman dan atau early redemption untuk deposito
berjangka ritel, Bank menggunakan data historis 3 tahun kebelakang untuk mengetahui berapa
banyak debitur fixed rate loan yang melakukan pelunasan kredit dipercepat dan deposan yang
melakukan early redemption deposito berjangka setiap bulannya, lalu total 36 bulan data tersebut
masing-masing dibagi dengan total fixed rate loan dan total deposito selama 36 bulan, untuk
mendapatkan estimasi prepayment rate dari pinjaman dan atau early redemption untuk deposito
berjangka.

d Asumsi lainnya, termasuk instrumen dengan opsi perilaku (behaviour options) yang telah
dikeluarkan dari perhitungan, yang memiliki dampak material terhadap ΔEVE dan ΔNII yang
diungkapkan dalam laporan perhitungan IRRBB dengan pendekatan standar serta penjelasan
mengenai bagaimana hal tersebut berdampak material:
Berdasarkan asumsi internal Bank bahwa untuk kredit yang jenis suku bunganya floating namun
tidak memiliki suku bunga benchmark yang jelas dan maturity datenya diatas 3 bulan maka 50%
sloting repricing suku bunga dari kredit tersebut masuk kedalam time bucket 3-6 bulan dan 50%
sloting repricing suku bunga masuk kedalam time bucket 6-9 bulan sedangkan yang maturity
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datenya dibawah 3 bulan sloting menggunakan tenor jatuh tempo kredit tersebut.
e

Metodologi agregasi antar mata uang dan korelasi suku bunga antar mata uang yang signifikan:
Untuk agregasi antar mata uang dan korelasi suku bunga antar mata uang yang signifikan bank
langsung menjumlahkan eksposur risiko per jenis skenario shock suku bunga. Sedangkan untuk
agregasi perhitungan IRRBB sesuai standardized, Bank menentukan absolut nilai negatif
maksimum per masing-masing mata uang lalu menjumlahkannya.
Informasi lainnya yang perlu diungkapkan oleh Bank terkait interpretasi Bank terhadap
signifikansi dan sensitivitas hasil pengukuran IRRBB yang telah diungkapkan dan/atau
penjelasan terhadap variasi yang signifikan pada tingkat IRRBB yang dilaporkan dibandingkan
dengan pengungkapan sebelumnya (apabila ada):

8

Bank tidak memiliki opsi lain selain menggunakan pendekatan standar OJK
No
1

Analisa Kuantitatif
Rata-rata jangka waktu penyesuaian suku bunga (repricing maturity) yang diterapkan untuk
NMD:
Bank menggunakan metode Time Impact Analysis (TSA) dengan data historis 2 tahun terakhir
untuk masing-masing mata uang dan dibagi berdasarkan jenis NMD yaitu Ritel Transaksional, Ritel
Non Transaksional dan Wholesale untuk mendapatkan persentase Core NMD dan Non Core NMD
dengan mengacu tabel "Caps terhadap core deposit dan jangka waktu rata-rata berdasarkan
kategori". Untuk Non Core NMD ditempatkan pada time bucket Over Night sedangkan untuk Core
ditempatkan pada time bucket sesuai tabel yang sudah disebutkan sebelumnya. Seperti pada
Analisis Kualitatif poin b diatas.

2

Jangka waktu penyesuaian suku bunga (repricing maturity) terlama yang diterapkan untuk
NMD:
Repricing maturity terpanjang yang diterapkan untuk NMD ada di time bucket “antara 4Y sampai
dengan 5Y”
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