
roses kliring atas transaksi Surat Berharga Negara (SBN) 
resmi memasuki era baru, melalui penandatanganan 
perjanjian Penyelenggaraan Kliring atas Transaksi SBN 

di Pasar Sekunder antara KPEI dengan Bank Indonesia (BI) 
pada 29 Oktober 2021. BI sebagai agen penatausaha SBN 
bertanggung jawab atas beberapa kegiatan, antara lain pen
catatan kepemilikan, kliring dan setelmen, serta agen pemba
yar bunga dan pokok. Dalam menjalankan perannya tersebut 
dan dalam rangka memperdalam pasar keuangan, Bank Indo
nesia menunjuk KPEI untuk menyediakan jasa kliring untuk 
transaksi SBN.

Menurut Antonius Herman 
Azwar, Kepala Divisi Hukum 
dan Keanggotaan KPEI, pe
nandatanganan perjanjian ini 
juga menjadi sebuah tonggak 
sejarah penting bagi KPEI di
mana penyelenggaraan kliring 
diperluas mencakup seluruh 
instrumen SBN, termasuk Su
rat Utang Negara (SUN) dan 
Surat Berharga Syariah Negara 
(SBSN), yang dilakukan di Bursa 
maupun di Luar Bursa melalui 

P

KPEI mendapat amanat dari Otoritas 
Jasa Keuangan dan Bank Indonesia 
untuk menjadi penyelenggara kliring 
transaksi Surat Berharga Negara. 
Penunjukkan ini disertai dengan 
kesepakatan untuk melakukan inter
koneksi antara sistem eBOCS milik 
KPEI dengan sistem BISSSS. 

Era Baru Layanan Jasa Kliring 
untuk Transaksi SBN
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Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif (SPPA) di Bur
sa Efek Indonesia. Sebe lumnya, sejak tahun 2006 KPEI 
telah ditunjuk sebagai penyelenggara kliring atas Ob
ligasi Negara yang ditransaksikan di Bursa. Kemudian, 
pada tahun 2017, cakupan penyelenggaraan kliring 
diperluas termasuk untuk Obligasi Negara Ritel yang 
ditransaksikan di luar Bursa melalui Electronic Trading 
Platform (ETP).

KPEI dituntut untuk 
dapat menyediakan 
layanan post-trade 
atas transaksi EBUS 

yang dilakukan di 
Bursa dan di SPPA 

yang efisien sesuai 
dengan kebutuhan 

pelaku pasar. 

[ Umi Kulsum ]

PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia 

INdEKS >>
Era Baru Layanan Jasa Kliring 
untuk Transaksi SBN1

3
4

5

6

CSR HUT Pasar Modal ke-44:
Bersama Pelaku Pasar Modal Pulihkan Negeri

Unit Hukum KPEI: 
Restrukturisasi dukung 
Perkembangan Bisnis

Statistik

Kilas Peristiwa

8
7

Menjaga Kredibilitas Perusahaan 
melalui Sertifikasi ISO 

BJB Sekuritas Jawa Barat Menjadi Pioneer 
Perusahaan Efek daerah

aRTIKEL UTaMa

Edisi 3 l 2021



KPEI Newsletter2

Edisi 3 l 2021

Pengembangan infrastruktur sis
tem dan regulasi di pasar efek bersifat 
utang dan sukuk (EBUS) telah dirumus
kan oleh Tim Pengembangan Pasar 
Surat Utang (TPPSU) pada tahun 2015 
dan telah tertuang dalam Strategi 
Nasional Pengembangan dan Penda
laman Pasar Keuangan Tahun 2018
2024. Dalam implementasinya, OJK te
lah menerbitkan ketentuan mengenai 
Penyelenggara Pasar Alternatif (PPA) 
di tahun 2019, disusul kemudian Bur
sa Efek Indonesia meluncurkan Sistem 
Penyelenggara Pasar Alternatif (SPPA) 
pada tahun 2020. Umi Kulsum, Direk
tur KPEI, mengatakan, KPEI dituntut 
untuk dapat menyediakan layanan 
post-trade atas transaksi 
EBUS yang dilakukan di 
Bursa dan di SPPA yang 
efisien sesuai dengan ke
butuhan pelaku pasar. 

Umi menambahkan, 
untuk mewujudkan hal 
tersebut, layanan kliring 
SBN di KPEI dikembang
kan dengan mekanisme 
Straight through Pro-
cessing (STP) yang ter
hubung dengan BI dan 
KSEI. “Dengan demikian 
seluruh proses, mulai dari 
perdagangan sampai tahap post-trade 
(kliring dan penyelesaian) berjalan se
cara terintegrasi,” lanjut Umi Kulsum. 

Sebelum sampai ke tahap penan
da tanganan perjanjian, berbagai ta
hap an telah dilalui oleh KPEI, seperti 
pe nyesuaian peraturan dan pengem
bangan sistem. Wening Kusharjani, 
Kepala Divisi Kliring Penyelesaian dan 
Pinjam Meminjam Efek KPEI, menga
takan seluruh tahapan proses dilewati 
dengan koordinasi sangat baik antara 
OJK, BI, KPEI, dan KSEI. “Prosesnya ti
dak mudah, tetapi semua punya se
mangat yang sama untuk mewujudkan 
inklusi keuangan lewat mekanisme 
penyelesaian transaksi yang efisien,” 
ujar Wening.

Interkoneksi eBOCS dan BISSSS
Pada momen penandatanganan 

perjanjian antara BI dan KPEI, juga 
dilakukan kesepakatan untuk imple
mentasi interkoneksi antara Electron-
ics Bond Clearing System (eBOCS) mi
lik KPEI dengan BIScripless Securities 
Settlement System (BISSSS) milik BI. 

A R T I K E L  U TA M A

Kesepakatan interkoneksi tersebut men
jadi wujud integrasi infrastruktur pasar 
keuangan dalam meningkatkan efisiensi 
proses post-trade transaksi SBN yang ter
jadi di SPPA.

Nuki Hapsari, Kepala Unit Legal Kor
porasi, mengatakan bahwa untuk dapat 
mengimplementasikan interkoneksi 
eBOCS dengan BISSSS, KPEI harus ter
lebih dahulu terdaftar sebagai peserta BI
SSSS. Berbagai tahapan dan persyaratan 
telah dipenuhi KPEI, hingga terdaftar se
cara resmi sebagai peserta BISSSS pada 
28 Oktober 2021. 

Interkoneksi eBOCS dengan BISSSS 
akan memberi sejumlah manfaat bagi 
Parti sipan kliring, di antaranya mendu

kung pemantauan trans
aksi SBN dan obligasi 
korpo rasi sejak dari hasil 
transaksi yang terjadi 
di SPPA BEI, proses kli
ring, hingga penyele
saian lewat proses STP 
antar sistem terkait. 
Interkoneksi juga men
dukung ketersediaan do
kumentasi dan data his
toris pada sistem kliring 
KPEI atas seluruh proses 
konfirmasi kewajiban/
hak transaksi hingga sta

tus final dari penyelesaian transaksi SBN 
dan obligasi korporasi. Manfaat lain bagi 
partisipan yakni perhitung an pajak pada 
proses penyelesaian dana dalam transaksi 
SBN dan obligasi korporasi akan dibantu 
KPEI. Selain itu, hasil kliring atau instruksi 
setelmen dikirim langsung ke sistem pe
nyelesai an BISSSS dan CBEST KSEI, serta 
adanya fitur rekonfirmasi jika terdapat in
struksi setelmen yang ditolak oleh BISSSS.

Menurut Ari Tristanto, Kepala Unit 
Surat Utang dan Derivatif KPEI, setelah 
penandatanganan perjanjian, selanjut
nya KPEI akan aktif melakukan pendekat
an dengan pelaku pasar dan mensosiali
sasikan manfaat atas proses kliring yang 
disediakan. Harapannya, penyediaan 
proses kliring yang efisien bagi semua 
partisipan dapat segera dirasakan man
faatnya. Dengan sosialisasi yang intensif 
diharapkan jumlah partisipan dapat terus 
bertambah. “Sosialisasi ditargetkan akan 
berlangsung hingga akhir 2021. Bagi para 
calon partisipan ditawarkan kemudahan 
berupa bebas biaya pendaftaran maupun 
bebas biaya kliring transaksi sampai akhir 
tahun 2022,” ujar Ari.F [TIM REdaKSI]
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Prosesnya tidak 
mudah, tetapi 
semua punya 
semangat yang 
sama untuk 
mewujudkan 
inklusi keuangan 
lewat mekanisme 
penyelesaian 
transaksi yang 
efisien.

[ Wening Kusharjani ]

Di akhir tahun 2021, KPEI te
ngah disibukkan dengan penyele
saian berbagai inisiatif Perusa
haan. Harapannya, KPEI siap untuk 
berkiprah semakin matang di ta
hun mendatang. Berbagai inisiatif 
tersebut akan dibahas dalam KPEI 
Newsletter Edisi 3.

Pada edisi kali ini, Headline 
akan menyajikan informasi atas 
pencapaian KPEI menjadi Penye
lenggara Kliring untuk transaksi 
SBN. Kemudian, pada Artikel Khu
sus, akan dikupas mengenai Sertifi
kasi ISO yang didapatkan KPEI, Ke
berhasilan BJB Sekuritas Jawa Barat 
Menjadi Perusahaan Efek Daerah 
Pertama di Indonesia, dan Kegiat
an CSR yang dilakukan OJK dan 
SRO dalam rangka HUT Pasar Mo
dal Indonesia ke44. Sementara itu, 
pada bagian Profil akan dibahas 
me ngenai Restrukturisasi Unit Hu
kum untuk Mendukung Pengem
bangan Bisnis. 

Akhir kata, Redaksi mengucap
kan selamat membaca dan semoga 
KPEI Newsletter ini dapat berman
faat untuk pembaca. Jangan lupa 
tetap jaga kesehatan dan patuhi 
protokol kesehatan yang berlaku.

Salam Semangat,
Redaksi
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KPEI selalu memastikan kredibilitas dan kepatuhan 
layanan Perusahaan sesuai dengan standar yang 

berlaku. Berbagai sertifikasi ISO dipenuhi dan 
senantiasa dilakukan perpanjangan untuk menjaga 

kualitas penerapannya.

A R T I K E L  K H U S U S

alam waktu hampir bersamaan 
di penghujung tahun 2021, 
KPEI disibukkan dengan kegiat

an pemenuhan dua standar ISO, yaitu 
perpanjangan sertifikasi ISO 9001 ter
kait Sistem Manajemen Mutu (SMM) 
dan peraihan sertifikasi ISO 37001 
mengenai Sistem Manajemen Anti 
Penyuapan (SMAP).

Sertifikasi ISO 9001 merupakan 
standar bertaraf internasional 
di bidang sistem manajemen 
mutu yang dapat dijadikan pe
doman bagi perusahaan untuk 
memastikan pemenuhan ke
butuhan pelanggan dan stake-
holdernya. Menurut Indra, 
Kepala Unit Pemenuhan Stan
dar dan Tata Kelola KPEI, sert
ifikasi ISO 9001 tentang Sistem 
Manajemen Mutu telah ber
hasil didapatkan KPEI sejak ta
hun 2001. Secara berkala, KPEI 
terus melakukan perpanjangan 
hingga berhasil mendapatkan 
versi terbaru yakni versi ISO 9001:2015 
di tahun 2017 dengan ruang lingkup 
mencakup kegiatan kliring dan penja
minan penyelesaian transaksi efek. 
“Pada tahun 2021 ini, KPEI kembali 
memperpanjang dengan ruang lingk
up yang sama, dan setelah melewati 
proses audit oleh Lloyd’s Register Indo
nesia, KPEI kembali direkomendasikan 
untuk tetap diberikan sertifikasi ISO 
9001:2015” jelas Indra.

Sementara itu, ISO 37001 menge
nai Sistem Manajemen Anti Penyuapan 
(SMAP) terbilang cukup baru untuk 
KPEI. Sertifikasi ISO 37001 merupa
kan standar yang dibuat untuk men
ciptakan kerangka kerja perusahaan 
untuk mencegah, mendeteksi dan 
menyelidiki kasus penyuapan. Peraih
an atas ISO ini merupakan bentuk pe
menuhan atas amanat Otoritas Jasa 

melakukan kajian, pembahasan dan 
koordinasi antar SRO terhadap per
siapan penerapan ser tifikasi ISO 37001. 
Selanjutnya, tim KPEI fokus pada bebe
rapa tahapan yang harus dipersiapkan 
dan diikuti untuk mendapatkan ser
tifikasi ini. Mulai dari kick off meet-
ing dan penandatangan an komitmen 
SMAP oleh manajemen, sosialisasi 
kepada manajemen dan karyawan, 
pe nyusunan dan sosialisasi dokumen 
SMAP, implementasi SMAP, internal 
audit dan pengukuran sasaran SMAP, 
tinjauan manajemen, hingga pelak
sanaan audit stage 1 dan 2 SMAP. 
“Setelah beberapa tahapan ini terle
wati, jika dinyatakan memenuhi, maka 

KPEI akan menerima Sertifikasi 
ISO 37001:2016 SMAP pada De
sember 2021,” jelas Indra.

Listyarini menambahkan, 
se lain dua sertifikasi ISO yang 
di  audit di akhir tahun ini, se
be lumya KPEI juga sudah me
lakukan perpanjangan dua 
sertifikasi ISO lainnya, yak ni 
ISO 27001 tentang Sistem Ma
najemen Keamanan Informasi 
di bulan Januari 2021 dan ISO 
22301 tentang Sistem Manaje
men Kelangsungan Usaha pada 

bulan Juli 2021. Mem
pertimbangkan banyak
nya jumlah audit ISO 
yang dilakukan dalam 
satu tahun, KPEI beren
cana untuk menginte
g rasikan proses audit 
de ngan menggunakan 
satu lembaga audit di 
tahun mendatang.

Dengan integrasi 
ini, diharapkan pro
ses audit dapat lebih 

efisien, dan persiapan yang dilakukan 
pun dapat lebih efektif, serta hasil au
ditnya akan lebih maksimal. “De ngan 
demi kian, kua litas penerapan ISO se
makin terja ga, sehingga KPEI dapat 
semakin kre dibel dan memenuhi stan
dar yang berlaku dalam memberikan 
layanan ke pada pengguna jasanya,” 
ujar Lis tyarini.F [TIM REdaKSI]

D

Menjaga Kredibilitas Perusahaan 
melalui Sertifikasi ISO 

Keuangan (OJK) untuk menerapkan 
di SelfRegulatory Organization (SRO) 
pada tahun 2021.

Menurut Listyarini Hikmaningrum, 
Kepala Divisi Manajemen Risiko Kor
porasi KPEI, meskipun proses audit 
kedua sertifikasi terjadi bersamaan, 
perlu dilakukan strategi agar kegiat an 
audit tidak tumpang tindih, sehing
ga hasilnya tetap dapat maksimal. 

Proses audit untuk per
panjangan sertifikat ISO 
9001 SMM yang biasanya 
dilakukan pada bulan 
Oktober – November, di
majukan menjadi bulan 
September. Sementara 
au dit untuk penilaian ISO 
37001 SMAP dilakukan 
pada Desember, dengan 
persiapan yang dimulai 
di bulan Agustus. “Kami 
sengaja bedakan agar masingmasing 
tetap dijalankan dengan fokus, apalagi 
ini melibatkan semua divisi hingga ma
najemen,” jelas Listyarini. 

Khusus untuk ISO 37001 SMAP, 
karena pertama kali diikuti, maka 
proses yang dilalui pun cukup banyak. 
Menurut Indra, setelah mendapat
kan amanat dari OJK, KPEI langsung 

Mempertim bangkan 
banyaknya jumlah 
audit ISO yang 
dilakukan dalam 
satu tahun, KPEI 
beren cana untuk 
menginte g rasikan 
proses audit de ngan 
menggunakan satu 
lembaga audit di 
tahun mendatang.
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B

Rangkaian tahapan dan proses berhasil dilalui BJB 
Sekuritas Jawa Barat untuk menjadi Perusahaan 

Efek daerah pertama di Indonesia.

erbagai terobosan terus dila
kukan Otoritas Jasa Keuang
an (OJK) dan Self-Regulatory 

Orga nization (SRO) untuk membuat 
pasar modal Indonesia semakin atrak
tif. Salah satunya melalui kehadiran 
Per usahaan Efek Daerah (PED), yang 
diharapkan dapat menjangkau investor 
di daerah untuk dapat lebih mengenal 
investasi di pasar modal. Setelah diinisi
asi sejak tahun 2019, melalui penerbit
an Peraturan OJK No. 18 /POJK.04/2019 
tentang Perusahaan Efek Daerah, pada 
pertengahan tahun 2021, PED pertama 
di Indonesia resmi beroperasi, melalui 
kehadiran BJB Sekuritas Jawa 
Barat.

Setelah melewati bebera
pa tahapan untuk memenuhi 
persyaratan sebagai PED, BJB 
Sekuritas Jawa Barat resmi 
menjadi Partisipan KPEI pada 
tanggal 30 Juli 2021. Menurut 
Diah Sugiretno, Kepala Unit 
Keanggotaan KPEI, proses 
pendaftaran BJB Sekuritas 
Jawa Barat termasuk cepat 
dan berjalan lancar dengan 
koordinasi yang baik bersama 
SRO lainnya yaitu Bursa Efek Indonesia 
(BEI) dan Kustodian Sentral Efek Indo
nesia (KSEI). 

Diah menambahkan, bergabung
nya BJB Sekuritas Jawa Barat sebagai 
PED juga tidak lepas dari peran Mandiri 
Sekuritas sebagai Anggota Bursa (AB) 
sponsor sekaligus Anggota Kliring 
(AK) sponsor. Hal ini karena PED tidak 
mempunyai kepemilikan saham di BEI, 
sehingga BJB Sekuritas Jawa Barat ha
rus memilih AB sponsor untuk dapat 
melakukan transaksi bursa. Selain itu, 
PED juga hanya terdaftar sebagai Par
tisipan KPEI, bukan Anggota Kliring 
se hingga harus mencari AK sponsor un
tuk dapat mengkliringkan transaksi nya. 
Sebagai AB dan AK sponsor, Mandiri 
Sekuritas akan memberikan dukungan 

sistem dan layanan kepada BJB Seku
ritas Jawa Barat, mulai dari order efek 
ke BEI, kliring dan penyelesaian efek di 
KPEI, hingga penyimpanan efek di KSEI. 

Menurut Wening Kusharjani, Kepa
la Divisi Kliring, Penyelesaian, dan Pin
jam Meminjam Efek KPEI, sebagai Par
tisipan KPEI, BJB Sekuritas Jawa Barat 
akan menerima layanan KPEI, termasuk 
penyediaan laporan PED yang berisi 
hak dan kewajiban atas transaksi PED 
dan nasabahnya, dengan tujuan agar 
BJB Sekuritas Jawa Barat dapat segera 
melakukan penyelesaian. “Setelah ka
mi membuat laporan, dan pihak PED 

melakukan penyelesaian, KPEI juga 
akan mengirimkan laporan ke OJK atas 
penyelesaian yang dilakukan oleh PED, 
yang dalam hal ini adalah pihak BJB 
Sekuritas Jawa Barat,” papar We ning. 
Selain laporan, Bob Kertopati, Tim 
Unit Ekuiti turut menambahkan, untuk 
menunjang transaksi PED, KPEI juga 
te lah melakukan penyesuaian sistem 
kli ring dan penyelesaian sehingga tran
saksi PED dapat diproses oleh sistem 
KPEI. 

Lebih lanjut, masuknya BJB Sekuri
tas Jawa Barat menjadi PED pertama di 
Indonesia juga menjadi langkah besar 
bagi Bank BJB selaku pemegang sa
ham mayoritas. Menurut Yogi Heditia 
Permadi, Direktur Utama BJB Sekuritas 
Jawa Barat, keinginan untuk menjadi 

perusahaan efek di pasar modal sudah 
cukup lama, namun terkendala dengan 
adanya kebutuhan modal yang besar. 
“Untuk itu adanya kesempatan bagi 
PED bekerja sama dengan AB dan AK 
sponsor menjadi suatu kemudahan 
bagi kami untuk masuk ke industri pa
sar modal,” jelas Yogi.

Yogi menambahkan, sejak resmi 
beroperasi pada September 2021, BJB 
Sekuritas Jawa Barat sudah berhasil 
membukakan rekening efek untuk 
700 investor baru. Pada akhir 2022, 
BJB Sekuritas Jawa Barat menargetkan 
adanya penambahan nasabah hingga 
mencapai 5.000 investor, dan dalam 5 
tahun, diharapkan terus tumbuh hing
ga mencapai 100 ribu investor. “Target 
investor kami adalah nasabah Bank 
BJB, yang kebanyakan terdiri dari PNS 
dan pengusahapengusaha di Jawa 

Barat, yang selama ini ter
tarik untuk berinvestasi di 
pasar modal namun belum 
terakomodir. Untuk itu, 
kami akan giat melakukan 
sosialisasi ke ma syarakat, 
melalui cabangcabang 
kantor Bank BJB di seluruh 
area Jawa Barat dan Ban
ten,” jelas Yogi.

Selain potensi untuk 
meng hadirkan investor Ja
wa Barat masuk ke pa sar 
mo dal Indonesia, BJB Seku

ritas Jawa Barat juga berharap dapat 
ikut mendo rong masuknya emi ten
emiten baru di Jawa Barat. Menurut 
Rudi Ruchbansah, Direktur BJB Seku
ritas Jawa Barat, pihaknya berencana 
meningkatkan aktivitasnya ke depan 
untuk menjadi penjamin emisi efek 
bagi perusahaan daerah yang mau 
go public, sehingga potensi di daerah 
akan makin tergarap baik dari sisi de-
mand maupun supplynya.

Umi Kulsum, Direktur KPEI, menam
bahkan keberhasilan BJB Sekuritas 
Jawa Barat sebagai pioneer PED di
harapkan akan mendorong hadir nya 
PED lain di berbagai daerah untuk 
memberi kesempatan bagi masyarakat 
di berbagai pelosok Indonesia menjadi 
investor di pasar modal.F [TIM REdaKSI]

BJB Sekuritas Jawa Barat Menjadi 
Pioneer Perusahaan Efek daerah
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CSR Peringatan 44 Tahun Diaktifkannya Kembali Pasar Modal Indonesia:

Bersama Pelaku Pasar Modal 
Pulihkan Negeri

Bertepatan dengan ulang tahun Pasar Modal ke44, 
OJK dan SRO mengajak seluruh pelaku pasar modal 
menyelenggarakan program CSR yang didedikasikan 

untuk membantu penanggulangan pandemi 
Covid19. Harapannya, pandemi segera usai dan 

kegiatan ekonomi pulih seperti sedia kala. 

emasuki tahun kedua pan
demi Covid19, Indone
sia belum dapat terbebas 

sepenuhnya dari serangan virus coro
na, baik dari sisi kesehatan maupun 
dampak ekonomi yang ditimbulkan. 
Bahkan, di pertengahan tahun 2021, 
Indonesia sempat memasuki gelom
bang kedua dengan tingkat kasus 
yang sangat tinggi. Atas dasar situasi 
tersebut, Otoritas Jasa Keuan
gan (OJK) bersama Self-Regu-
latory Organizations (SRO) 
meng ajak seluruh pelaku pas
ar modal untuk turut berkon
tribusi membantu pemerin
tah menanggulangi pandemi.

Menurut Reynant Hadi, 
Sekretaris Perusahaan KPEI, 
peringatan HUT Pasar Modal 
Indonesia ke44, dipilih OJK 
dan SRO menjadi momen 
yang tepat untuk menginisi
asi kegiatan sosial bersama. 
Sejalan dengan tema HUT 
PM ke44 yaitu ‘Sinergi Pa
sar Modal untuk Pemulihan Ekonomi’, 
program Corporate Social Responsi-
bilty (CSR) terkait penanggulangan 
pandemi mulai dicanangkan. “Seti
ap peringatan HUT PM, kami selalu 
menyelenggarakan kegiatan CSR un
tuk membantu sesama. Di tahun ini, 
kami khususkan mendedikasikannya 
untuk membantu mengatasi pandemi 
Covid19, dengan harapan agar Indo
nesia bisa segera terbebas dari pan
demi” ujar Reynant. 

Reynant menambahkan, sum
ber dana utama dalam program CSR 
ini sejatinya merupakan sumbangan 
dari seluruh pelaku pasar modal. Hal 
ini karena dana tersebut berasal dari 
fee SRO atas transaksi bursa dan jasa 

kustodian yang terjadi di pasar modal 
pada satu hari yang dipilih di setiap 
bulan nya. “Pengumpulan dana dari 
fee transaksi ini telah dimulai pada 9 
Agustus 2021, tepat satu hari sebelum 
peringatan HUT PM ke44 pada 10 
Agustus 2021, dan selanjutnya akan 
dilakukan rutin satu hari setiap bu
lan, sampai dengan bulan Desember 
2021,” jelas Reynant. Selain itu, dana 

juga berasal dari donasi yang diberi
kan oleh stakeholder pasar modal 
lainnya seperti emiten dan perusahaan 
sekuritas. 

Total dana yang sudah terkumpul 
hingga Oktober 2021 adalah sebesar 
Rp53,13 miliar. Dana tersebut berasal 
dari donasi pelaku pasar modal sebe
sar Rp24,96 miliar dan fee SRO atas 
transaksi Bursa dan jasa kustodian 
tanggal 9 Agustus 2021, 17 September 
2021, dan 28 Oktober sebesar Rp28,17 
miliar. Selain dalam bentuk tunai, sum
bangan dalam bentuk barang juga te
lah terkumpul senilai Rp 394 juta, be
rupa oxygen concentrator, alat rapid/
antigen, masker, dan origami bed atau 
ranjang darurat. 

Penyaluran hasil donasi dana dan 
barang yang terkumpul dikoordinir 
oleh KSEI sebagai koordinator HUT 
Pasar Modal ke44 dan di bawah peng
awasan OJK. Menurut Arief Setiawan, 
Kepala Unit Komunikasi dan Informasi 
Publik KPEI, dalam menentukan tujuan 
penya luran dana, panitia menginden
tifikasi halhal krusial yang masih men
jadi kendala dalam penanggulangan 
pandemi, dengan harapan agar dana 
yang tersalurkan tepat sasaran. 

Arief menambahkan, hingga 15 Ok
tober 2021, kegiatan CSR ini telah mem
berikan santunan kepada tenaga kese
hatan melalui PPNI DKI Jakarta, Kepri, 
NTT, Jatim, Jateng dan Sumsel sebesar 
Rp1,5 miliar, bantuan kepada petugas 
TPU di Jakarta, Kupang, Ba tam, dan 

Surabaya senilai Rp757 juta, 
pelaksanaan sentra vaksi
nasi di bebe rapa daerah se
besar Rp3,1 miliar, bantuan 
50 oxygen concentrator se
nilai Rp1 miliar, bantuan ru
mah sakit darurat covid19 
melalui Kemenkes sebesar 
Rp1,6 miliar, donor darah/
plasma di beberapa daerah 
senilai Rp778 juta, bantuan 
peralatan dan perlengkap
an kepada PMI Surabaya 
senilai Rp491 juta, bantuan 
ambulan dan rumah sakit 
apung di Semarang senilai 

Rp669 juta, serta pemberian bantuan 
perlengkap an dan peralatan rumah 
sakit umum dan Fasyankes di beberapa 
tempat senilai Rp 2,2 miliar.

Arief mengatakan, pengumpulan 
dana CSR dalam rangka HUT PM ke44 
ini masih akan terus berlangsung hing
ga akhir tahun 2021, sehingga jum
lahnya pun akan semakin besar. Untuk 
itu, OJK dan SRO sebagai penyelengga
ra akan terus berupaya untuk menya
lurkan dana secara efektif dan dapat 
dipertanggungjawabkan. “Panitia se
cara terus menerus berusaha mencari 
tujuan penyaluran yang tepat agar 
dana yang terkumpul dapat benarbe
nar membantu penang gulangan pan
demi,” jelas Arief.F [TIM REdaKSI]

M
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Restrukturisasi menjadi kebutuhan yang penting 
bagi Unit Hukum KPEI untuk menunjang 

perkembangan bisnis dan tantangan Perusahaan 
yang kian besar di masa mendatang.

eiring dengan langkah KPEI 
untuk terus mengembangkan 
bisnis dan layanan Perusahaan, 

dibutuhkan berbagai strategi penye
suaian ruang lingkup organisasi untuk 
mendukung kinerja Perusahaan yang 
lebih optimal. Salah satunya, pada 
ruang lingkup tugas dan tanggung 
jawab Unit Hukum KPEI, yang secara 
umum menangani segala kebutuhan 
KPEI terkait bidang hukum. Per 1 Agus
tus 2021, Unit ini secara resmi meng
alami restrukturisasi dengan terbagi 
menjadi 2 (dua) unit baru, yaitu Unit 
Peraturan (PRA), yang akan me
nangani kebutuh an hukum KPEI 
seba gai Regulator dan Unit Legal 
Korporasi (LKO), yang akan mena
ngani ke butuhan hukum KPEI se
bagai korporasi.

Menurut Antonius Herman Az
war, Kepala Divisi Hukum dan Keang
gotaan KPEI, restrukturisasi dilatar
belakangi adanya kebutuhan KPEI 
untuk menjalankan dua peran yang 
samasama penting. Pertama, per
an KPEI sebagai perusahaan, yang 
harus menjalankan fungsi hukum 
dan memenuhi tang gung jawab se
bagai korporasi. Kedua, peran KPEI 
sebagai Self-Regulatory Organizations 
(SRO), yang harus membuat peraturan 
untuk mengatur Anggota Kliring dan 
Partisipan. Selain itu, restrukturisasi 
juga dilakukan dengan mempertim
bangkan perkembangan kegiata usaha 
Perusahaan pasar mo dal Indonesia ke 
depan, baik dari sisi jumlah instrumen 
pasar modal dan mekanisme layanan 
transaksi.

Anton menambahkan, urgensi re
strukturisasi menjadi semakin penting 
sejalan dengan proses pengajuan KPEI 
atas ijin usaha kepada Bank Indonesia 
untuk menjadi Central Counterparty 
(CCP) transaksi derivatif Suku Bunga 

dan Nilai Tukar (SBNT) Over the Count-
er (OTC) di pasar uang, yang akan dipu
tuskan di awal tahun 2022. “KPEI harus 
bersiap untuk menjalankan operasio
nal pada dua market besar, yaitu pa
sar modal dan pasar uang. Tantangan 
pasti akan lebih berat. Untuk itu kita 
semua harus bersiap, termasuk dari ba
gian hukumnya,” jelas Anton.

Adanya dua unit terpisah terkait 
bidang hukum ini diharapkan dapat 
mempercepat proses kerja, sehingga 
lebih efisien dan efektif. Secara garis 

beras, Anton menjelaskan kedua unit 
baru tersebut akan fokus di bidangnya 
masingmasing. Unit PRA, menangani 
produk hukum mulai dari merancang, 
membuat, menjalankan dan meman
tau pelaksanaan peraturan terkait pro
duk dan layanan di pasar modal dan 
pasar uang ke depannya, Sementara, 
Unit LKO lebih menyentuh ke hubung
an hukum legal korporasi, termasuk 
hubungan hukum antar lembaga, dan 
terkait dengan adanya risikorisiko hu
kum. 

Lebih lanjut, Vinie Vidia Ningrum, 
Kepala Unit PRA, memaparkan tiga 
fokus kerja dari unit yang dipimpin

nya. Pertama, Unit PRA akan berperan 
sebagai konsultan hukum dalam mem
berikan solusi hukum terhadap kebu
tuhan pengembangan atau imple
mentasi bisnis Perusahaan, khususnya 
pada proyekproyek yang dituangkan 
dalam RKAT Perusahaan. Kedua, Unit 
PRA berperan sebagai pendamping 
atau mediator jika terjadi permasalah
an atau penyesuaian di tengah pro
ses pengembangan bisnis Perusahaan 
dilakukan. “Ketiga, Unit PRA berfung
si sebagai pembuat peraturan untuk 
kebutuhan implementasi bisnis Per
usahaan. Ketika semua requirement 
konsep bisnis yang sudah disepakati, 
di sinilah KPEI sebagai SRO diberikan 
wewenang untuk membuat peraturan 
agar pelaku pasar dapat melaksanakan 
transaksinya dengan baik dan efisien,” 

jelas Vinie.  
Nuki Hapsari, Kepala Unit 

LKO, turut menjelaskan tiga 
fungsi utama dari unitnya. “Per
tama, sebagai konsultan hukum 
bagi Perusahaan terkait kegiatan 
korporasi. Unit LKO akan mem
berikan pendampingan, konsul
tasi dan opini hukum kapan pun 
dibutuhkan Perusahaan. Kedua, 
sebagai advokat yang mewakili 
Perusahaan di pengadilan ter
kait penyelesaian perkara atau 
proses litigasi. Ketiga, sebagai 
perwakilan Perusahaan terkait 
kepengurusan administrasi dan 
legalitas Perusahaan serta men

jaga dokumendokumen hukum yang 
mendukung kegiatan jasa Perusa
haan,” papar Nuki. 

Dengan adanya restrukturisasi 
ini, ruang lingkup unit hukum men
jadi lebih luas dan lebih mendalam. 
Menurut Vinie, pemisahan ini mem
buat perbedaan atau separasi atas 
tugas dan tanggung jawab, namun 
tetap beririsan. “Harapannya, kerja 
menjadi lebih efektif dan hasil yang 
disampaikan dapat lebih maksimal, se
hingga tentunya ini akan berdampak 
positif pada kinerja KPEI sebagai per
usahaan maupun sebagai regulator” 
tutupnya.F [TIM REdaKSI]

S

Unit Hukum KPEI: 

Restrukturisasi dukung 
Perkembangan Bisnis 

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

Bank Indonesia Tunjuk KPEI Sebagai 
Penyelenggara Kliring Transaksi 
Surat Berharga Negara di Pasar 
Sekunder
Pada 29 Oktober 2021, Bank Indonesia dan 
PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) 
telah melaksanakan penandatanganan Per
janjian Penyelenggaraan Kliring atas Tran
saksi Surat Berharga Negara (SBN) di Pasar 
Sekunder. Penandatanganan perjanjian ini 
dilakukan oleh Kepala Departemen Penye
lenggaraan Sistem Pembayaran Bank Indo
nesia, Bambang Kusmiarso, dan Direktur 
Utama KPEI, Sunandar.

Peringatan 44 Tahun 
diaktifkannya Kembali 
Pasar Modal Indonesia
Pada 10 Agustus 2021, 
KPEI bersama dengan OJK, 
BEI dan KSEI menyeleng
garakan pembukaan per
dagangan dalam rangka 
memperingati 44 Tahun 
Diaktifkannya Kembali Pas
ar Modal Indonesia yang 
dilaksanakan secara virtual. 
Pada acara tersebut, Presiden RI Joko Widodo memberikan sambutan serta dihadiri 
oleh Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, pejabat OJK, serta Direksi dan Dewan 
Komisaris SRO.

Konferensi Pers dalam 
Rangka Memperingati 
44 Tahun diaktifkannya 
Kembali Pasar Modal 
Indonesia
Pada tanggal 10 Agustus 
2021, OJK bersama SRO 
mengadakan konferensi 
pers dalam rangka mem
peringati 44 tahun diaktif
kannya kembali pasar modal 
Indonesia yang dilaksanakan secara virtual. Hadir sebagai narasumber, Ibu Djustini 
Septiana selaku Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I OJK,  Bapak Hoesen 
selaku Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, serta Direktur Utama SRO. 

Rapat Umum Pemegang Saham Luar 
Biasa 2021
Pada 25 Oktober 2021 dilaksanakan Rapat 
Umum Pemegang Saham Luar Biasa KPEI 
tahun 2021 dengan memperhatikan keten
tuan dan protokol kesehatan yang berlaku. 
Agenda pada rapat tersebut adalah perse
tujuan atas Rencana Kerja dan Anggaran 
Tahunan (RKAT) KPEI tahun 2022.

Pembukaan Perdagangan Bersama 
Perusahaan Efek daerah
Pada 8 Oktober 2021 dilaksanakan pembu
kaan perdagangan bersama PT BJB Sekuritas 
Jawa Barat sebagai Perusahaan Efek Daerah 
(PED) Pertama dan PT Mandiri Sekuritas se
bagai AB Sponsor PED Pertama di Bursa Efek 
Indonesia.

Penyerahan dana CSR 
Pasar Modal Indonesia
Bertepatan dengan momen
tum Hari Pahlawan pada 10 
November 2021, KPEI bersa
ma OJK, BEI dan KSEI mela
kukan kegiatan CSR dalam 
rangka 44 tahun Diaktifkan
nya Kembali Pasar Modal 
Indonesia, dengan mem be
rikan bantuan peralatan dan 
perlengkapan penunjang 
ope rasional kepada Palang 
Merah Indonesia (PMI). Sebelumnya, pada 20 Agustus 2021, dilaksanakan penyerah
an CSR Kepada Kementerian Kesehatan berupa oximeter dan oksigen konsentrator 
de ngan total nilai Rp1.362.185.000, dan pada 8 Oktober 2021, dilaksanakan penye
rah an dana CSR Pasar Modal Indonesia melalui beberapa kegiatan di Kabupaten La
mo ngan, antara lain berupa pemberian donasi kepada 94 keluarga tenaga kesehatan 
yang meninggal dunia, donor darah, vaksinasi serta bantuan alat kesehatan untuk 
klinik kesehatan pesantren Matholi’ul Anwar.
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Penggunaan (RP) Biaya (RP)

Total Penggunaan 390.695.492.056.176 6.579.325.676

RataRata Bulanan 39.069.549.205.618 657.932.568

RataRata Harian 1.924.608.335.252 32.410.471

FaSILITaS Intraday

Data sampai dengan 31 Oktober 2021

TiPe PRoduk FRekuensi 
(kali)

Volume 
(konTRak) nilai (RP)

LQ 45   
IDX 30 2094 4149 199,809,350,000
Index Futures (Total) 2094 4149 199,809,350,000
Indonesia Government 
Bond Futures   

TRaNSaKSI dERIVaTIF

Data sampai dengan 31 Oktober 2021

Data sampai dengan 31 Oktober 2021

PENYELESaIaN TRaNSaKSI BURSa
TRaNSaKSI BURSa PENYELESaIaN TRaNSaKSI BURSa EFISIENSI

FREKUENSI 
(KaLI)

VOLUME 
(LEMBaR)

NILaI 
(RP)

VOLUME 
(LEMBaR)

NILaI 
(RP)

VOLUME 
(%)

NILaI 
(%)

Total 2021 267.612.786 4.414.809.040.838 2.753.958.072.669.870 1.234.104.648.200 927.528.241.342.300 68,40 61,77

Tertinggi harian 2.156.971 35.957.752.529 31.384.771.665.920 8.919.753.600 8.299.570.449.600 78,80 76,20

Ratarata harian 1.318.290 21.747.827.787 13.566.295.924.482 6.079.333.242 4.569.104.637.154 67,74 60,63

Terendah harian 822.369 11.427.749.577 7.593.097.094.644 3.540.498.600 3.126.021.504.300 57,06 49,22

aCs Jumlah ak
(aCs)

Volume (lemBaR) nilai (RP) ak 
seRah

ak 
TeRima

Total  181.160.200  89.839.116.375  45  153 

Tertinggi  60.000.000  26.809.640.000 5 32

Ratarata  4.896.222  2.428.084.226 1 4

Terendah  100  12.750 1 1

alternate Cash settlement (aCS)

Data sampai dengan 31 Oktober 2021

POSISI daNa JaMINaN
Jenis PasaR nilai (RP) PeRsenTase

Ekuiti 3.879.478.411.742 63,59%
Derivatif-Kontrak Berjangka 600.086.981 0,01%
Surat Utang 1.087.103 0,00%

Hasil Pengelolaan Dana Jaminan 
Ekuiti, KBIE dan Obligasi 2.220.547.893.912 36,40%

Total 6.100.627.479.738 100,00%

NILaI (RP)

Cadangan Jaminan 164.513.797.391

POSISI CadaNGaN JaMINaN

Data per 31 Oktober 2021

Jenis insTRumen nilai agunan (RP) PeRsenTase
Bank Garansi 2.191.693.318.510 34,18%
Deposito 3.164.403.621.900 49,35%
Dana Minumum Kas 1.046.754.637.142 16,32%
Saham Bursa 9.600.000.000 0,15%
Total 6.412.451.577.552 100,0%

KOMPOSISI aGUNaN OFFlIne

Data per 31 Oktober 2021

Jenis insTRumen nilai agunan PeRsenTase 
Uang 2.216.133.432.163 9,36%
Saham 21.052.919.871.385 88,94%
Obligasi 402.960.500.699 1,70%
Total 23.672.013.804.247 100,00%

KOMPOSISI aGUNaN OnlIne 

Data per 31 Oktober 2021

TRaNSaKSI PINJaM MEMINJaM EFEK

Bulan
ToTal  RaTa-RaTa haRian Jumlah 

haRinilai (RP)  Volume (lemBaR)  FRekuensi (kali) nilai (RP)  Volume (lemBaR)

Januari Rp36.388.607.500  255.754.500 46  1.173.826.048  8.250.145 31
Februari Rp10.930.464.500  3.015.700 19  390.373.732  107.704 28
Maret Rp1.160.581.200  389.400 10  37.438.103  12.561 31
April Rp3.580.384.000  1.526.400 9  119.346.133  50.880 30
Mei Rp124.678.600  25.800 6  4.021.890  832 31
Juni Rp8.933.001.300  11.925.900 12  297.766.710  397.530 30
Juli Rp2.867.085.600  350.100 7  92.486.632  11.294 31

Agustus Rp7.459.567.900  16.845.200 17  240.631.223  543.394 31
September Rp7.968.149.000  1.669.000 11  265.604.967  55.633 30

Oktober Rp3.208.788.600  6.263.400 10  103.509.310  202.045 31
Total  82.621.308.200 297.765.400 147 271.780.619 979.491 304

S TAT I S T I K

Data sampai dengan 31 Oktober 2021


