LAPORAN PERHITUNGAN IRRBB (IDR)
Nama Bank
: PT Bank KEB Hana Indonesia (Individu)
Posisi Laporan : Juni 2021
Mata Uang
: IDR
Δ EVE

Dalam Jutaan Rupiah
Periode

Parallel up

Jun-21

Δ NII
Dec-20

Jun-21

Dec-20

911.214

829.184

(40.420)

(78.317)

(1.198.993)

(1.057.611)

40.420

78.317

Steepener

223.196

145.167

Flattener

(40.368)

28.382

Short rate up

415.525

422.317

Short rate down

(437.784)

(444.323)

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

1.198.993

1.057.661

40.420

78.317

9.565.485

9.472.676

414.949

448.764

12,53%

11,17%

9,74%

17,45%

Parallel down

Nilai Maksimum dibagi Modal Tier 1
(untuk ∆EVE) atau Projected Income
(untuk ∆NII)
Keterangan Laporan Perhitungan IRRBB:
Delta EVE

Untuk posisi Juni 2021, risiko suku bunga pada banking book mata uang Rupiah dimana delta EVE (Economic Value of
Equity) sebesar Rp. 1,20 triliun, apabila dibandingkan dengan Modal Tier 1 bank Rp. 9,56 triliun sebesar 12,53% dimana
risiko maksimum untuk mata uang Rupiah ini timbul dari skenario parallel down (suku bunga turun). Sedangkan untuk
skenario parallel up (suku bunga naik) bank mengalami peningkatan nilai ekonomis modal. Faktor utama penyebabnya
masih terkait konsentrasi pada kredit yang diberikan di time bucket 3-6 bulan dan 6-9 bulan. Berdasarkan 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 ke dalam time bucket 6-9 bulan.
Untuk skenario steepner (suku bunga jangka pendek menurun dan suku bunga jangka panjang meningkat) bank
mengalami peningkatan nilai EVE sebesar Rp. 223,19 milyar. Untuk skenario flatterner (suku bunga jangka pendek
meningkat dan suku bunga jangka panjang menurun) bank mengalami penurunan nilai EVE sebesar Rp. 40,36 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 Rp. 415,52 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 Rp. 437,78 milyar. Apabila dibandingkan nilai IRRBB dengan semester sebelumnya bank mengalami
sedikit peningkatan nilai EVE dari 11,17% menjadi 12,53%.
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Delta NII
Untuk posisi Juni 2021, nilai delta NII (Net Intereset Income) sebesar Rp. 40,42 milyar, apabila dibandingkan dengan
projected income akhir 2021 PT Bank KEB Hana Indonesia adalah Rp. 414,94 milyar sebesar 9,74%, 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 Rp. 40,42 milyar.

LAPORAN PERHITUNGAN IRRBB (USD)
Nama Bank
: PT Bank KEB Hana Indonesia (Individu)
Posisi Laporan : Juni 2021
Mata Uang
: USD
Δ EVE

Dalam Jutaan Rupiah
Periode

Δ NII

Jun-21

Dec-20

(169.662)

(201.201)

66.729

70.026

182.182

215.403

(66.729)

(70.026)

Steepener

(1.504)

(4.107)

Flattener

(37.185)

(43.094)

(103.535)

(121.746)

Short rate down

108.639

127.170

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)

169.662

201.201

66.729

70.026

9.565.485

9.427.676

414.949

448.764

1,77%

2,12%

16,08%

15,60%

Parallel up
Parallel down

Short rate up

Jun-21

Dec-20

Keterangan Laporan Perhitungan IRRBB:
Delta EVE
Untuk posisi Juni 2021, risiko suku bunga pada banking book mata uang USD dimana delta EVE (Economic Value of
Equity) sebesar Rp. 169,66 milyar, apabila dibandingkan dengan modal tier 1 Bank Rp. 9,56 triliun sebesar 1,77%, 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 (Current Account dan Saving Account) di time bucket 3-4 tahun dan 4-5 tahun. Apabila
dibandingkan dengan semester sebelumnya bank mengalami penurunan delta EVE dari 2,12% menjadi 1,77 % untuk
mata uang USD.
Delta NII
Untuk posisi Juni 2021, nilai delta NII (Net Intereset Income) sebesar Rp. 66,72 milyar, apabila dibandingkan dengan
projected income akhir 2021 bank Rp. 414,94 milyar sebesar 16,08% 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 Rp. 66,72 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 2021
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 dalam mata uang Rupiah dan USD, ditetapkan sebesar 15% dari modal inti
bank.

2

Penjelasan

mengenai

strategi

manajemen

risiko

dan

mitigasi

risiko

untuk

IRRBB:

Strategi manajemen risiko yang dilakukan PT Bank KEB Hana Indonesia 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, PT Bank KEB Hana Indonesia 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 dampak risiko IRRBB terhadap
pemenuhan kebutuhan modal (Pilar I dan Pilar II).

4

Penjelasan mengenai skenario shock suku bunga dan skenario stress yang digunakan bank dalam
perhitungan IRRBB dengan menggunakan metode EVE dan NII:
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.
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Sementara itu, untuk skenario stress test bank menggunakan asumsi “worstcase but plausible” yaitu perubahan
suku bunga sebesar 100 bps berlaku untuk semua mata uang disesuaikan dengan kondisi di pasar.
5

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):
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.

6

Penjelasan mengenai bagaimana bank melakukan lindung nilai (hedging) terhadap IRRBB (apabila ada)
dan perlakuan akuntansi terkait:
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.

7

Penjelasan komprehensif mengenai asumsi utama pemodelan dan parametrik yang digunakan dalam
menghitung ΔEVE dan ΔNII, paling sedikit:
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 dan margin komersial yang berasal dari
spread antara Obligasi Korporasi yang dikeluarkan Bank (Rating AAA) dengan tenor 1 tahun, 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 masingmasing 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.
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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 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.

8

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):
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 masingmasing 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”

INTEREST RATE RISK IN THE BANKING BOOK – JUNI 2021

Halaman | 5

