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etelah melewati proses persiapan panjang yang telah 
diinisiasi sejak tahun 2019, pada 25 Juni 2020, KPEI 
mewujudkan komitmennya dengan mengajukan do

kumen persyaratan untuk persetujuan prinsip menjadi Cen
tral Counterparty (CCP) untuk Transaksi Derivatif  Suku Bu
nga dan Nilai Tukar (SBNT) Over the Counter (OTC) kepada 
Bank Indonesia (BI), sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Bank Indonesia (PBI) No.21 tahun 2019. Seluruh upaya KPEI 
tersebut pun membuahkan hasil. BI merespons pengajuan 
tersebut dengan secara resmi memberikan persetujuan prin
sip kepada KPEI pada 13 Agustus 2020. 

Menurut Iding Pardi, Di
rektur KPEI, setelah memper
oleh persetujuan prinsip dari 
BI, maka langkah selanjut nya 
yang akan dilakukan KPEI 
adalah pengajuan izin usa
ha. Sesuai PBI, pihak yang te
lah mendapat kan izin prinsip 
diberi kesempatan maksimal 
2 (dua) tahun untuk mengaju
kan izin usaha. Dalam rentang 

S

kPei secara resmi sudah mengantongi 
persetujuan prinsip dari Bank indonesia 
untuk menjadi CCP Transaksi derivatif 
suku Bunga dan nilai Tukar (sBnT) 
Over the Counter (OTC). sejumlah 
persiapan pun harus segera dilakukan 
kPei untuk mendapatkan izin usaha 
sebagai tahapan lanjutannya. 

selangkah Lagi Menjadi CCP untuk 
Transaksi derivatif sBnT OTC
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waktu tersebut, sejumlah persyaratan dokumen dan 
kesiapan operasional wajib untuk dipenuhi. “Jika da
lam waktu yang diberikan (yang kalau dihitung hingga 
Agustus 2022) izin usaha tidak diajukan, maka persetu
juan prinsip yang telah didapatkan tidak berlaku lagi. 
Oleh karena itu, KPEI harus mempersiapkan dengan 
sebaik mung kin dan tepat waktu,” jelas Iding.

Persiapan strategis yang dilakukan dalam upaya 
mendapatkan izin usaha ditunjukkan dengan sejum lah 

BI merespons 
pengajuan 

tersebut dengan 
secara resmi 
memberikan 

persetujuan prinsip 
kepada KPEI pada 
13 Agustus 2020.
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bukti kesiapan Perusahaan untuk ope
rasional CCP Derivatif SBNT. Listya rini 
Hikmaningrum, Kepala Divisi Mana
jemen Risiko Korporasi KPEI, menga
takan buktibukti tersebut setidak nya 
terwakili oleh 4 (empat) dokumen 
utama yakni dokumen ke siapan Struk
tur Organisasi dan Sumber Daya Ma
nusia (SDM), dokumen hasil User Ac
ceptance Test (UAT) atas sistemsistem 
yang akan digunakan, dokumen kes
iapan Manajemen Keberlangsung an 
Bisnis dan Rencana Pe
mulihan Bencana, serta 
dokumen Standard Ope
ra tional Procedure (SOP).

Dalam upaya menca
pai peran baru KPEI se
bagai CCP Derivatif SBNT, 
Listya rini menyadari bah
wa persiapan yang perlu 
dilakukan tidak hanya 
sekadar dokumen, teta
pi juga kualitas kesiapan 
implementasi, termasuk 
infrastruktur dan sistem 
operasional. Terlebih pe
ran KPEI selama ini se
bagai CCP di pa sar mo
dal, yang mungkin akan 
berbeda dengan proses 
dan ruang ling kup di 
pasar SBNT. “Untuk itu, perlu upaya 
yang sungguhsungguh dari segenap 
bagian Perusahaan, sehingga dapat 
pastikan bahwa KPEI siap menjadi 
CCP, tidak hanya di pasar modal, teta
pi juga di pasar keuangan lainnya di 
Indonesia,” jelas Listyarini.

agenda Persiapan
Mengacu pada berbagai per

syaratan untuk mendapatkan izin usa
ha yang ditetapkan dalam PBI, banyak 
pekerjaan yang harus segera dilaku
kan KPEI. Menurut Alamnur Rahman, 
Kepala Unit Riset dan Pengembangan 
KPEI, sejauh ini, KPEI sudah menetap
kan agenda kerja (milestones) yang 
harus dipenuhi sebelum izin usa ha 
diajukan. Dari sisi pengembangan 
sistem yang sudah dilakukan sejak 
2019, ditargetkan akan selesai pada 
akhir tahun 2021. Pada waktu terse
but, seluruh sistem utama diupayakan 
sudah siap, terhubung dengan sistem 
BI RTGS dan BI S4, dan sudah dilaku
kan pengujian dengan pelaku pasar. 

Selanjutnya, KPEI juga akan melanjut
kan koordinasi secara lebih detail de
ngan BI. Selain itu, KPEI juga berkoor
dinasi dengan pihak perbankan sebagai 
pelaku pasar SBNT, melalui komunitas 
Indonesia Foreign Exchange Market 
Committee (IFEMC), sebagai perwakilan 
bankbank yang biasa bekerjasama de
ngan BI terkait dengan pengembangan 
pasar keuangan. “Komunikasi dan koor
dinasi ini sebenarnya sudah kita bangun 
sejak lama saat mempersiapkan peng

ajuan persetujuan prinsip. 
Setelah mendapat persetu
juan prinsip KPEI juga perlu 
menjalin komunikasi dan 
koordinasi dengan pelaku 
secara lebih luas dan in
tens,” ujar Alamnur. 

Persiapan lainnya yang 
tidak kalah strategis ter
kait struktur organisasi dan 
SDM. Hal ini tentu nya turut 
menentukan kelancar an 
peran KPEI sebagai CCP 
Derivatif SBNT nantinya. 
Pengembangan organisa
si dan kesiapan SDM akan 
dilakukan secara bertahap. 
Pada tahap awal menjadi 
CCP Derivatif SBNT, fung
sifungsi tugas masih akan 

melekat dengan organisasi yang ada 
di KPEI saat ini. Namun, pada tahap se
lanjutnya akan dibentuk Divisi hingga 
Direktorat tersendiri sebagai penyeleng
gara CCP Derivatif SBNT. “Sementara ini 
kita lakukan pembekalan ilmu untuk 
karyawan dengan memberi kan train
ing, mengha dirkan pembicara pihak in
ternal maupun para ahli dari luar untuk 
memberikan pemahaman tentang kon
sep dan mekanisme bisnis CCP Derivatif 
SBNT,” ujar Alamnur.

KPEI menargetkan bahwa seluruh per
siapan administratif dan sistem akan sele
sai pada  Februari 2022.  Dengan demiki
an, masih akan ada rentang waktu 6 bulan 
sebelum batas waktu seperti disyaratkan 
oleh BI. Menurut Iding Pardi, target 
penyelesaian persiapan 6 bulan lebih awal 
dilakukan dengan pertimbang an untuk 
mengantisipasi berbagai aspek eksternal 
yang berada di luar kontrol KPEI. “Asum
sinya, jika aspekaspek di luar kontrol itu 
belum tuntas, maka kami masih punya 
waktu 6 bulan untuk menyelesaikannya,” 
tutup Iding Pardi.F [TiM Redaksi]

A R T I K E L  U TA M A

Memasuki kuartal akhir ta
hun 2020, pandemi Covid19 ma
sih terus mengiringi langkah kita. 
Meskipun situasi sulit, namun, 
berbagai prestasi tetap harus 
diraih agar pengembangan Per
usahaan dapat terus berjalan.

Pada Newsletter Edisi ke3 
Tahun 2020 ini, akan dibahas 
seputar pencapaian KPEI dalam 
meraih persetujuan prinsip dari 
Bank Indonesia untuk menja
di CCP untuk Transaksi Deriva
tif SBNT OTC dan upaya KPEI 
mendapatkan Sertifikasi Sistem 
Manajemen Keberlangsungan 
Usaha. Kemudian, akan dikupas 
juga  kegiatan sosialisasi PME 
dalam upaya KPEI mendapatkan 
Lender Institusi. Selanjutnya, ada 
pula artikel edukasi mengenai 
pentingnya penyusunan kajian 
dalam inisiasi bisnis Perusahaan. 

Akhir kata, Redaksi mengu
capkan selamat membaca dan se
moga KPEI Newsletter ini dapat 
bermanfaat untuk pembaca. 
Jangan lupa tetap menjaga kese
hatan dan mematuhi protokol 
kesehatan yang berlaku.

Salam Semangat,
Redaksi
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hanya sekadar 
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kualitas kesiapan 
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termasuk 
infrastruktur 

dan sistem 
operasional.
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kPei telah melakukan sertifikasi atas sistem 
Manajemen keberlangsungan Usaha dengan 

memenuhi standar isO 22301:2012-BCMs. Pemenuhan 
ini membuktikan komitmen kPei mencapai level 

tertinggi dalam menjaga kualitas layanan Perusahaan. 

eran KPEI sebagai Central Coun
terparty (CCP) di pasar mo
dal Indonesia melekat dengan 

tanggung jawab untuk menjamin ke
pastian penyelesaian transaksi Bursa. 
Dalam melaksanakan tugas tersebut, 
KPEI dituntut untuk memiliki kemam
puan ketahanan yang mumpuni ter
hadap gangguan yang mengancam 
kelangsungan bisnisnya maupun ke
berlangsungan bisnis Bursa Efek se
cara keseluruhan. Atas perannya yang 
strategis tersebut, KPEI meyakini per
lunya memiliki Sistem Manajemen Ke
berlangsungan Usaha (SMKU) yang 
tersertifikasi sesuai dengan standar ISO 
22301:2012Business Continuity Mana
gement System (BCMS).  

Menurut Iding Pardi, Direktur KPEI, 
SMKU juga menjadi tuntutan yang 
datang dari rekomendasi standar inter
nasional Principles for Financial Market 
Infrastructures (PFMI) yang diikuti KPEI. 
Dalam salah satu prinsipnya, dinyatakan 
bahwa manajemen keberlangsungan 
usaha merupakan komponen utama da
lam perangkat manajemen risiko opera
sional untuk sebuah institusi ke uangan. 
Manajemen keberlangsung an usaha 
yang baik turut menentukan kualitas 
layanan pada stakeholder sekali gus 
menjamin reputasi yang baik bagi Per
usahaan. “Mengingat posisi KPEI yang 
sangat strategis, jika terjadi disrupsi, 
dampaknya akan sangat luas dan ber
sifat sistemik pada pasar keuang an In
donesia secara keseluruhan,” ujar Iding 
Pardi. 

Listyarini Hikmaningrum, Kepa
la Di vi si Manajemen Risiko Korpora
si KPEI, mengatakan, sebagai bukti 
komitmen Perusahaan untuk dapat 
memberikan layanan terbaik bagi 
stakeholders, KPEI berupaya mengi
kuti seluruh prosedur untuk memper

menurut Indriana Damayanti, Kepala 
Unit Pemantauan Risiko Korporasi KPEI, 
Perusahaan juga melakukan simula
si audit secara internal. Hal ini untuk 
mempersiapkan seluruh karyawan KPEI 
dalam menghadapi audit yang sesung
guhnya oleh British Standards Institu
tion (BSI) yang akan dilakukan secara 
bertahap. Audit tahap pertama pada 31 
Januari 2020 fokus pada penilaian akan 
kelengkapan dokumentasi sesuai per
syaratan dalam ISO 22301:2012BCMS 
dan audit tahap kedua pada 1315 Juli 
2020 fokus pada sisi implementasi atas 
apa yang tertuang dalam dokumendo
kumen tersebut. “Ruang lingkup kedua 
tahap audit ini fokus pada area kli
ring dan penjaminan, mengingat bah
wa area tersebut merupakan layanan 
opera sional utama KPEI yang harus 
dijaga keberlangsungannya,” tambah 
Indriana.

Hasilnya, KPEI resmi mendapatkan 
sertifikasi SMKU dengan rekomendasi 
“Minor Nonconformity.” Artinya, hasil 
audit ditemukan ketidaksesuaian na
mun tidak mengurangi kemampuan 
perusahaan dalam menerapkan sistem 
manajemen, hanya memberikan re
komendasi untuk perbaikan pada ting
kat minor. Saran perbaikan ini akan 
dinilai kembali pada jadwal audit rutin 
tahun berikutnya. “Meskipun demiki
an, kami coba mengakomodasi saran 
perbaikan tersebut dengan membuat 
target penyelesaian pada bulan April 
2021,” jelas Indriana.

Iding Pardi menambahkan, sertifi
kasi SMKU ISO 22301:2012BCMS yang 
dijalankan KPEI merupakan penilaian 
dengan standar tertinggi. Belum ba
nyak institusi yang menggunakan stan
dar ini sebagai bukti komitmen bagi ke
berlangsungan usaha. “Upaya kami ini 
menjadi pembuktian bagi KPEI terkait 
komitmen untuk menyediakan sumber 
daya, infrastruktur dan prosedur yang 
dapat melindungi Perusahaan terhadap 
potensi gangguan operasional yang 
dapat berdampak pada kualitas dan 
ketersediaan layanan bagi pengguna 
jasa,” ujar Iding.F 

 [TiM Redaksi]

P

oleh sertifikasi SMKU.  Keseriusan itu 
diwujudkan KPEI de ngan mulai me
nerapkan standar SMKU sejak tahun 
2014. Namun, menurut Listya ri ni, pada 
tahap awal inisiatif, tidak langsung dii
kuti dengan sertifikasi. Hal ini dilaku
kan dengan pertimbangan, pada awal 
penerapan SMKU, KPEI ingin mening
katkan kualitas penerapan seca ra in
ternal lebih dahulu. 

Tahapan untuk mengikuti sertifikasi 
baru dilaksanakan pada pertengahan 
tahun 2019. Pada tahun tersebut, KPEI 
mencoba mempersiapkan seluruh do
kumen yang diperlukan dan melakukan 
tinjauan secara menyeluruh untuk me
ngetahui kualitas implementasi SMKU 
pada 2014 hingga 2019 berdasarkan 
standar ISO 22301:2012BCMS. “Dari 
hasil assessment yang dilakukan, kami 
temukan gap apa saja yang masih 
menja di kekurangan KPEI, untuk kemu
dian kami coba perbaiki sebelum me
masuki tahap audit di Januari 2020,” 
jelas Listyarini.

Selain gap assessment, sebagai 
bentuk persiapan KPEI menghadapi 
audit sertifikasi ISO 22301:2012BCMS, 

isO 22301, Bukti komitmen kPei 
pada keberlangsungan Usaha
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itu, peran KPEI dalam mempersiapkan 
eIPO secara khusus dinyatakan pada 
pasal 4 yang menjelaskan kewajiban 
KPEI sebagai salah satu penyedia 
sistem eIPO.  Peran pe nyedia sistem 
ini diatur setelah terdapat Kepu tus
an Anggota Dewan Komisio ner OJK 
No.KEP45/D.04/2020 tentang Penun
jukan PT Bursa Efek Indonesia, PT Kli
ring Penjaminan Efek Indonesia, dan 

PT Kusto dian Sentral Efek Indonesia 
sebagai Penyedia Sistem Penawaran 
Umum Elektronik (Electronic Indonesia 
Public Offering).

Kegiatan eIPO yang dilakukan, 
meliputi pe nawaran awal (bookbuild
ing), penawaran efek (minimal 35 hari 
kerja), penjatahan saham (fixed dan 
pooling) dan penyelesaian pemesanan 
atas efek yang ditawarkan (penyerahan 
dana dan distribusi efek IPO). Wening 
menjelaskan, dalam kegiatan eIPO, 
KPEI akan berperan dalam melakukan 
verifikasi dana investor yang meme
san saham IPO melalui rekening yang 
sudah ditetapkan dan dapat dimoni
tor oleh KPEI. Selain melaksanakan 
verifikasi ketersediaan dana, KPEI juga 

Pasar modal indonesia akan memulai babak baru dalam 
mekanisme penawaran umum perdana saham secara 

elektronik (e-iPO). kPei, bersama sRO lainnya siap 
mendukung implementasi e-iPO melalui serangkaian 

pengembangan sistem dan perangkat ketentuan.

igitalisasi yang kian berkem
bang di berbagai bidang mem
buka terobosan bagi semakin 

efisiennya kegiatan perdagangan di 
pasar modal Indonesia. Kali ini, inovasi 
dilakukan pada mekanisme penawaran 
umum perdana saham secara elektro
nik melalui peluncuran electronic Indo
nesia Public Offering (eIPO).  

Implementasi eIPO memiliki se
jumlah manfaat yang dapat 
dirasakan oleh seluruh 
pelaku pasar. Salah satu nya, 
eIPO akan membuka akses 
yang lebih luas dan efisien, 
khususnya bagi  ritel untuk 
dapat berpartisipasi dalam 
membeli saham di pasar per
dana. Peningkat an partisipa
si ini diharapkan dapat men
goptimalisasi harga efek, 
sehingga dapat meningkat
kan likuiditas per dagangan 
saham di pa sar sekunder. 
Sistem a nyar ini dipercaya 
mampu mendistribusikan 
secara transparan dan adil 
saham IPO kepada investor 
ritel.

Menurut Wening Kusharjani, Kepa
la Divisi Kliring, Penyelesaian, dan Pin
jam Meminjam Efek KPEI, kajian pener
apan eIPO ini telah dilakukan oleh OJK 
dan SRO sejak tahun 2015. Namun, baru 
benarbenar terwujud setelah Peratur
an Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 
41/POJK.04/2020, tentang Pelaksanaan 
Kegiatan Penawaran Umum Efek Ber
sifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/
atau Sukuk Secara Elektronik diterbit
kan pada 2 Juli 2020.

Dalam POJK tersebut, peran penye
dia sistem diatur dalam pasal 2 ayat 3, 
yang meliputi 12 kewajiban, di antara
nya menjaga ketersediaan sistem, pe
ngendalian dan keamanan.  Sementara 

D

Rampungkan Pengembangan sistem, 
kPei siap dukung implementasi e-iPO

melakukan pemindah an dana peme
sanan, penyerahan dana pesanan ke 
Partisipan Admin dan mendistribusikan 
efek kepada pemesan sesuai dengan 
hasil penjatahan final. “Sementara un
tuk penjatahan saham akan dilakukan 
oleh BEI, menggunakan data verifi
kasi ke tersediaan dana pesanan yang 
diberi kan oleh KPEI,” jelas Wening. 

Menurut Ari Tristianto, Kepala Unit 
Surat Utang dan Derivatif KPEI, untuk 
menjalankan tugasnya tersebut, KPEI 
telah merampungkan pengembangan 
sistemsistem pendukung yang akan 
digunakan dalam  memfasilitasi me
kanisme eIPO, serta integrasi dengan 
sistem SRO lainnya. Kesiapan ini di
buktikan dengan pelaksanaan pengu

jian sistem dalam bebe rapa 
tahap yang meli batkan SRO 
dan beberapa calon Parti
sipan. Selain itu, KPEI juga 
tengah merampungkan pe
nandatanganan perjanjian 
antara KPEI dengan Anggo
ta Kliring (AK) yang menja
di Partisipan sistem eIPO. 
“Nanti nya, peran AK dapat 
berbedabeda, ada yang ha
nya sebagai agen penjual, 
penjamin emisi atau pelak
sana kuasa saja, untuk itu 
dibutuhkan perjanjian yang 
dapat mengakomodasi ke
butuhan masingmasing,” 
jelas Ari. 

Ari menambahkan untuk saat ini, 
proses yang masih berlangsung di an
taranya adalah kegiatan sosialisasi dan 
workshop untuk AK yang diadakan 
seminggu 2 (dua) kali. Kegiatan ini 
diikuti 310 AK setiap batchnya, agar 
dapat memiliki pemahaman yang kom
prehensif. “Di selasela sosialisasi, KPEI 
tengah menyempurnakan fiturfitur 
dalam sistem eIPO sesuai masukan dari 
para pelaku,” ujar Ari.

Sesuai ketentuan POJK 41 tahun 
2020, implementasi eIPO akan mulai 
berlaku enam bulan sejak POJK ber
laku. “Hal ini artinya eIPO akan man
datory atau wajib pada Januari 2021,” 
kata Wening.F 

[TiM Redaksi]
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Ke depannya, 
kajian juga 

dapat menjadi 
pertimbangan 

keputusan 
Manajemen dalam 

menentukan 
rencana strategis 

perusahaan.

dalam penyusunan inisiatif bisnis Perusahaan, peran 
research menjadi begitu penting. Research yang kuat 
dan mendalam dipercaya menjadi dasar keberhasilan 

suatu usaha.

mplementasi atas ide atau tren 
baru dalam bisnis yang disertai 
dengan inovasi dibutuhkan setiap 

perusahaan agar dapat terus berkem
bang. Namun, setiap usulan ide terse
but sebaik nya diuji dulu melalui proses 
research atau kajian untuk memastikan 
kelayak an penerapannya. Penyu
sunan kajian diharapkan dapat 
menjadi media dalam mempe
lajari ruang lingkup bisnis yang 
direncanakan oleh perusahaan, 
termasuk meng ukur besarnya 
peluang keuntung an usaha dan 
memperkecil risiko yang mungkin 
muncul. Ke depan nya, kajian juga 
dapat menjadi pertimbangan 
keputusan Manajemen dalam 
menentukan rencana strategis 
perusahaan.

Salah satu tahapan awal yang 
umum dilakukan dalam melaku
kan kajian adalah pro ses per
bandingan atau benchmarking 
terhadap praktik bisnis yang su
dah berjalan di tempat lain. Pada 
institusi seperti KPEI, sebagai 
satusatunya Lembaga Kli ring dan 
Penjaminan di pasar 
modal Indonesia, maka 
benchmarking dapat 
dilakukan terhadap 
praktik bisnis di pasar 
modal atau segmen 
pasar keuangan lain
nya di tingkat glo bal. 
Harapannya, analisis 
yang dilakukan dapat 
memberikan output 
berupa ide dan tren 
baru ataupun konsep bisnis yang lebih 
relevan untuk diimplementasikan. 

Beberapa tahapan proses yang dile
wati dalam melakukan suatu kajian, di 
antaranya yaitu penentuan ide atau 
tema yang akan dikaji. Tema dapat 
muncul dari masalah yang selama ini 
menjadi kendala di dalam perusahaan, 

aturan tata hukum yang berbeda de
ngan Indonesia. Setelah didapatkan 
referensi teoritis, maka tahapan selan
jutnya mencari referensi praktik atas 
penerap an bisnis tersebut, dengan 
melakukan studi banding. 

Setelah semua data terkumpul, 
tahapan kajian dilakukan dengan mem
buat draf dokumen analisa dan kesim
pulan. Selanjutnya, proses review akan 
dilakukan secara berjenjang mulai dari 
proses review internal, yang melibatkan 
unit atau divisi terkait, untuk kemudi

an direview kembali bersama 
dengan Manajemen. Dalam te
matema tertentu yang memiliki 
dampak bisnis yang le bih luas, 
proses review dapat melibatkan 
narasumber dari stakeholder 
perusahaan. Terakhir, tahapan 
yang dilakukan adalah finalisasi 
dan publikasi dokumen. 

Keseluruhan proses tahap
an penyusunan kajian tersebut 
ratarata membutuhkan waktu 
46 bulan sampai menjadi suatu 
kajian yang komprehensif. Ter
lebih jika terdapat beberapa 
kendala yang mungkin muncul 
saat proses penyusunan kajian, 
seperti keterbatasan sumber 
referen si atau sulitnya mendapat 
informasi secara langsung dari 
pihak yang telah melakukan im
plementasi. Waktu yang lebih 
singkat dimung kinkan untuk ka

jian yang lebih pendek atau shortpaper 
yang bisa dikerjakan dalam 12 bulan. 

Berbagai kajian yang dilakukan se
cara mendalam diyakini akan berperan 
signifikan dalam pengembangan peru
sahaan. Dalam kasus KPEI, kajian untuk 
CCP OTC Derivatif yang menjadi dasar 
inisiatif perluasan segmen pasar yang 
baru, menjadi salah satu implementasi 
nyata atas dokumen kajian yang dihasil
kan unit Riset dan Pengembangan, ba
gian yang menaungi proses penyusun
an kajian di KPEI. Kajian tersebut kini 
menjadi landasan dasar dalam pem
buatan dan perumusan spesifikasi bisnis 
CCP OTC Derivatif yang akan segera 
diimplementasikan KPEI.F 

[WaOde diah anJani]

I atau dari benchmarking atas praktik 
bisnis baru yang dilakukan di tempat 
lain. Selain itu, tema juga dapat diinisi
asi dari adanya acuan rekomendasi na
sional atau internasional yang memang 
menjadi standar perusahaan, sehingga 
perlu untuk diimplementasikan. Kemu

dian, tema akan diuraikan 
secara rinci menjadi outline 
untuk mendetailkan struk
tur penulisan kajian. 

Tahapan berikut nya, 
di lakukan pencarian refe
rensi secara literatur dan 
pendapat ahli sebagai ba
gian dari landasan teoritis. 
Selain referensi menge

nai ruang lingkup bisnis, refe rensi 
dari aspek hukum juga menjadi salah 
satu yang penting untuk dimiliki, yai
tu menge nai kesesuaian dengan per
aturan dan perundangundangan yang 
berlaku. Terlebih, jika tema yang dika
ji merupakan hasil benchmarking di 
nega ra lain, yang tentunya memiliki 

Membuka Peluang Bisnis 
Perusahaan melalui Research
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S H A R I N G  S E S S I O N 

Pandemi Covid-19 tidak menyurutkan 
langkah kPei untuk terus 

mengoptimalkan penggunaan layanan 
Pinjam Meminjam efek (PMe) di pasar 

modal indonesia. Menggandeng 
BP Jamsostek, kPei berupaya untuk 
memperluas potensi lender dalam 

mekanisme PMe. 

ada pertengahan Agustus 2020 lalu, KPEI bekerja 
sama dengan BP Jamsostek, menyelenggarakan ke
giatan sosialisasi berkonsep webinar dengan meng

angkat tema Optimalisasi Peluang Pendapatan Investasi Sa
ham melalui Pinjam Meminjam Efek. Menurut Rachmadewi 
Sjahesti, Kepala Unit Pinjam Meminjam Efek dan Repo KPEI, 
pelaksanaan kegiatan yang diinisiasi oleh BP Jamsostek ini 
bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai fasili
tas PME yang disediakan KPEI, khususnya untuk para stake
holders BP Jamsostek, agar ke depannya dapat mendukung 
penggunaan fasilitas ini.

Hadir sebagai undangan dan peserta dalam kegiatan 
yang diselenggarakan secara virtual ini, di antaranya per
wakilan OJK Pasar Modal, Kementerian Hukum dan Hak Asa
si Manusia (Kemenkumham) dan pengelola Lembaga Dana 
Pensiun. Dalam kesempat an tersebut, hadir pula memberi
kan sambutan secara virtual, Ridwan, Direktur Pengawasan 
Lembaga Efek OJK, Suheri, Ketua Asosiasi Dana Pensiun 
Indonesia (ADPI), Direktur Utama KPEI, 
Sunandar, serta Agus Susanto, Direktur 
Utama BP Jamsostek, yang turut me
nyatakan dukungan penuhnya atas ke
ikutsertaan BP Jamsostek dalam layanan 
PME ini. 

Untuk menyajikan penjelasan yang 
komprehensif menge nai PME, KPEI 
menghadirkan narasumber dari ber
bagai pers pektif, yaitu dari sudut pan
dang penyedia layanan, yang diwakili 
oleh Umi Kulsum, Direktur KPEI, dari segi 
dukungan terkait penyelesaian transaksi 
bursa dan pengembangan pasar modal lainnya, yang diwaki
li oleh Laksono Widodo, Direktur Bursa Efek Indonesia (BEI), 
dari segi mekanisme penggunaan layanan oleh Anggota 
PME, yang diwakili oleh Heru Handayanto, Direktur Mandiri 
Sekuritas, dan dari segi pencatatan akuntansi, yang diwakili 
oleh Yakub, Direktur Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI).

Menurut Wening Kusharjani, Kepala Divisi Kliring, 
Penyelesaian, dan Pinjam Meminjam Efek KPEI, pelaksa
naan kegiatan ini dilatarbelakangi oleh upaya KPEI untuk 
dapat mengundang BP Jamsostek menjadi source of Lend
er dalam mekanisme PME. BP Jamsostek sebagai salah satu 
lembaga pengelola dana yang berorientasi pada peningkat

an manfaat jangka panjang bagi para pesertanya, menjadi 
salah satu lembaga yang potensial untuk memanfaatkan 
fasilitas PME. Mengutip Berita pada Website BP Jamsostek, 
per Janu ari 2020, BPJS Ketenagakerjaan mencatatkan dana 
kelolaan mencapai Rp 431,7 triliun. Dana kelolaan tersebut 
dialokasikan pada instrumen Surat Utang 60%, Saham 19%, 
Deposito 11%, Reksadana 9%, dan sisanya 1% pada investasi 
langsung. 

Keikutsertaan BP Jamsostek pada layanan PME sempat 
terkendala payung hukum yang dimiliki BP Jamsostek yang 
mengatur pengelolaan investasi BP Jamsostek antara lain PP 
Nomor 55 Tahun 2015. Dalam aturan tersebut, tercantum la
rangan penggunaan aset perseroan untuk dipinjamkan kepa
da pihak lain. Namun, atas upaya BP Jamsostek dan dukung
an Kemenkumham, maka kini tengah dilakukan revisi PP No 
55 Tahun 2015 tentang Perubahan PP No. 99 tahun 2013 ten
tang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang 

akan memberikan ruang bagi BPJS 
Ketenagakerjaan untuk berperan 
dalam pemanfaatan layanan PME di 
pasar modal Indonesia.  

Menurut Umi Kulsum, Direk
tur KPEI, kegiatan sosiali sasi ini di
harapkan memberikan pemaham
an menyeluruh mengenai PME 
dan praktiknya saat ini, termasuk 
bagaimana praktiknya di negara 
lain, serta bagaimana kegiatan ini 

dapat membuka peluang optimalisasi investasi. Pemahaman 
high level perspective ini diharapkan dapat mendukung 
kelancaran proses persiapan implementasi PME di BP Jam
sostek, termasuk memberikan keyakinan kepada Kemen
kumham untuk mengesahkan revisi PP No 55 Tahun 2015 
dengan memasukkan PME sebagai salah satu bentuk investa
si. Ke depannya, Umi Kulsum berharap dengan kemudahan 
dalam regulasi, bisa menjadi breakthrough bagi investor 
institusi untuk masuk ke pasar PME. “BP Jamsostek sebagai 
institusi yang memiliki dana kelolaan yang sangat besar bisa 
juga menjadi model untuk institusi lainya ikut memanfaat
kan fasilitas PME ini”, papar Umi.F [TiM Redaksi]

P

Gandeng BP Jamsostek Jadi 
Lender institusi PMe
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Meningkatkan inklusi Pasar Modal Bersama 
ikahi 
Pada 25 Agustus 2020, KPEI bersama BEI dan KSEI 
melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman 
(MoU) dengan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) di 
Double Tree Hotel, Jakarta. Penandatangan MoU 
dilakukan oleh Direktur Utama BEI Inarno Djaja
di, Direktur Utama KPEI Sunandar, Direktur Utama 
KSEI Uriep Budhi Prasetyo dan Ketua Umum IKAHI 
Suhadi.

Penyerahan Bantuan 
PMPi kepada BnPB dan 
Beberapa Rumah sakit di 
indonesia 
Pada 17 Juni 2020, Pasar Modal 
Peduli Indonesia (PMPI) secara 
simbolis telah menyerahkan 
bantuan berupa 50 Hospital 
Beds untuk didistribusikan ke
pada beberapa RSUD di In
donesia. Selain itu, PMPI juga 
menye rahkan bantuan beru
pa 100 unit Ventilator Portable 
Indo nesia (VentI) yang akan 
didistri busikan kepada Rumah Sakit Rujukan COVID19 melalui RSUP Fatmawa
ti, Alat Pelin dung Diri (APD) dan bantuan dana kepada Gugus Tugas Percepa t
an Penanganan COVID19 di bawah naung an Badan Nasio nal Penanggulangan 
Bencana (BNPB).

Program CsR “Bersama 
kPei Melawan COVid-19”
Sebagai bentuk kepedulian 
Perusahaan pada situasi pan
demi Covid19, KPEI mengi
nisiasi program CSR dengan 
tema “Bersama KPEI Melawan 
Covid19”, dengan membe
rikan bantuan kepada 3 lem
baga yang terdampak. Perta
ma, bantuan berupa sembako 
dan cairan disinfektan kepada 
Yayasan Galuh, sebuah panti 
rehabilitasi gangguan jiwa di Bekasi pada 10 Juni 2020. Kedua, bantuan dana 
melalui program Food for Animal yang digagas oleh Perhimpunan Kebun Bina
tang SeIndonesia (PKBSI) pada 12 Juni 2020. Ketiga, bantuan berupa bingkisan 
makanan sehat dan bingkisan kue kepada tenaga kesehatan di RSUD Kota Ta
ngerang pada 26 Juni 2020.

seremoni Pelun cur  an aplikasi m-CLeaRs 
kPei 
Pada 15 Juli 2020, KPEI secara resmi telah meluncur
kan aplikasi mCLEARS berbasis mobile untuk para 
pengguna jasanya. Aplikasi mCLEARS ini dirancang 
untuk memberikan kemudahan bagi pengguna jasa 
dengan mobilitas tinggi yang tetap membutuhkan 
akses terkait data operasional KPEI.

Peringatan 43 Tahun diaktifkannya kem-
bali Pasar Modal indonesia 
Pada 10 Agustus 2020, KPEI bersama dengan OJK, 
BEI dan KSEI menyelenggarakan pembukaan per
dagangan dalam rangka memperingati 43 Tahun 
Diaktifkannya Kembali Pasar Modal Indonesia di 
Main Hall BEI, Jakarta. Acara yang diselenggara
kan secara semivirtual tersebut dibuka dengan 
sambut an Direktur Utama BEI Inarno Djajadi, dan 
dilanjutkan dengan penekanan layar sentuh pem
bukaan perdagangan oleh Ketua Dewan Komision
er OJK Wimboh Santoso. Acara tersebut dihadiri 
oleh Direksi dan Dewan Komisaris SRO, serta peja
bat OJK lainnya.

K I L A S  P E R I S T I W A

Penyerahan CsR oleh Trisula Corporation ke pada PMPi 
Pada 24 Juli 2020, Trisula Cor
poration menyerahkan ban
tuan CSR kepada Pasar Modal 
Peduli Indonesia (PMPI) beru
pa Alat Pelindung Diri Hazmat 
dan Masker dalam rangka pen
anggulangan Covid19. Acara 
yang diselenggarakan di Main 
Hall BEI, Jakarta tersebut dib
uka oleh Direktur BEI Risa E. 
Rustam selaku perwakilan dari 
PMPI, dan dihadiri oleh Direk
tur SRO dan jajaran Manaje
men Trisula Group.

kPei Menangkan Gold award di 
ajang kompetisi LaCP 
Dalam penyusunan Laporan Tahunan KPEI 
2019, KPEI berhasil meraih penghargaan 
dalam ajang 2019 Vision Awards Annual 
Report Competition untuk kategori pasar 
modal, yang diselenggarakan oleh League 
of American Communication Profession
als LLC (LACP). KPEI berhasil meraih Gold 
Award dengan perolehan skor 98 dari 100. 
Vision Awards Competition merupakan 
kompetisi tahunan untuk Annual Report 
pada tingkat internasio nal yang diiku
ti berbagai negara di dunia, dari benua 
Amerika, Eropa hingga Asia.
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Penggunaan (Rp) Biaya (Rp)

Total Penggunaan 175.148.663.500.100 2.967.110.338

RataRata Bulanan 19.460.962.611.122 329.678.926

RataRata Harian 957.096.521.858 16.213.718

FasiLiTas IntRaday

Data sampai dengan 30 September 2020

Tipe Produk Frekuensi 
(kali)

Volume 
(kontrak) nilai (Rp)

Index Futures 67 74 28.729.750.000
Indonesia Government 
Bond Futures - - -

TRansaksi deRiVaTiF

Data sampai dengan 30 September 2020

Data sampai dengan 30 September 2020

PenYeLesaian TRansaksi BURsa
Transaksi Bursa Penyelesaian Transaksi Bursa Efisiensi

Frekuensi (kali) Volume (lembar) Nilai (Rp) Volume (lembar) Nilai (Rp) Volume (%) Nilai (%)

Total 2020 106.697.468 1.688.050.232.770 1.443.289.559.312.040 481.629.832.300 527.975.338.480.200 61,50 54,23

Tertinggi harian 945.222 31.211.251.154 40.418.496.532.116 5.462.819.600 7.568.849.233.700 73,73 63,11

Ratarata harian 583.046 9.224.318.212 7.886.828.192.962 2.631.857.007 2.885.111.139.236 59,77 53,27

Terendah harian 244.073 5.066.686.965 4.173.936.847.583 1.384.018.400 1.613.736.434.300 39,68 37,91

Data sampai dengan 30 September 2020

TRansaksi PinJaM MeMinJaM eFek

Bulan
Total  Rata-Rata Harian Jumlah 

HariNilai (Rp)  Volume (lembar)  Frekuensi (kali) Nilai (Rp)  Volume (lembar)

Januari  878.012.600  523.100 8  28.322.987  16.874 31
Februari  684.203.600  7.128.000 6  23.593.228  245.793 29
Maret  9.218.272.400  6.139.100 43  297.363.626  198.035 31
April  10.586.734.000  3.433.600 16  352.891.133  114.453 30
Mei  11.924.953.400  4.618.600 11  384.675.916  148.987 31
Juni  3.000.189.600  1.279.900 16  100.006.320  42.663 30
Juli  420.384.200  471.100 11  13.560.781  15.197 31

Agustus  10.524.930.000  2.120.700 13  339.513.871  68.410 31
September  843.166.000  148.400 10  28.105.533  4.947 30

Total  48.080.845.800 25.862.500 134 175.477.539 94.389 274

S TAT I S T I K

aCs JUMLah ak
(ACS)

Volume (Lembar) nilai (Rp) ak 
serah

ak 
Terima

Total  33.466.600  72.089.523.750  53  211 

Tertinggi  9.207.300  40.618.599.500 5 29

Ratarata  904.503  1.948.365.507 1 6

Terendah   100  25.000 1 1

aLteRnate Cash settLement (aCs)

Data sampai dengan 30 September 2020

POsisi dana JaMinan
Jenis Pasar nilai (Rp) Persentase

Ekuiti 3.354.424.181.000 62,22%

Derivatif-Kontrak Berjangka 598.268.735 0,01%

Surat Utang 1.087.103 0,00%

Hasil Pengelolaan Dana Jaminan 
Ekuiti, KBIE dan Obligasi 2.036.024.026.919 37,77%

Total 5.391.047.563.757 100,00%

nilai (Rp)

Cadangan Jaminan 158.371.226.643

POsisi CadanGan JaMinan

Data per 30 September 2020

Jenis instrumen nilai agunan (Rp) Persentase

Bank Garansi 2.016.864.250.000.00 37,43%

Deposito 2.594.853.166.494.56 48,15%

Dana Minumum Kas 766.911.802.093.00 14,23%

Saham Bursa 10.300.000.000.00 0,19%
 
Total 5.388.929.218.587.56 100,00%

kOMPOsisi aGUnan OFFLIne

Data per 30 September 2020

Jenis instrumen nilai agunan (Rp) Persentase 

Uang 104.194.717.766 0,7%

Saham 14.648.808.335.156 96,0%

Obligasi 499.231.658.567 3,3%

Total 15.252.234.711.489 100,00%

kOMPOsisi aGUnan OnLIne 

Data per 30 September 2020


