
ahun ini usia PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia 
(KPEI) memasuki tahun ke-25 tahun. Sebagai Lemba-
ga Kliring dan Penjaminan (LKP), KPEI telah berperan 

optimal dan banyak memberi sumbangan bagi pasar modal 
Indonesia dengan memberikan layanan terbaik. Berbagai pro-
gram pengembangan pasar telah diemban dengan komitmen 
penuh, termasuk mendukung perluasan produk dan layanan. 
Sambil menjalankan perannya, KPEI pun terus berupaya 
meningkatkan kualitas pelayanan dengan memenuhi standar 
internasional sebagai central counterparty. 

Seiring dengan peran yang makin luas dan strategis, KPEI 
perlu bertransformasi, termasuk melalui rebranding untuk 
tampil dengan wajah dan semangat baru. “Langkah ini kami 
harapkan dapat memperkuat identitas dan meningkatkan ci-
tra positif KPEI sebagai lembaga yang berperan penting di In-
donesia, serta diharapkan dapat 
meningkatkan brand awareness 
KPEI,” ujar Direktur Utama KPEI, 
Sunandar. 

Untuk me  representasikan 
bu siness pro cess serta peran 
KPEI yang lebih luas kedepan-
nya, diperlukan adanya peruba-
han logo Perusahaan yang juga 
telah diluncurkan secara resmi 
pada 8 April 2021 lalu. Dengan 
demikian, transformasi KPEI 

T

KPEI kini tampil dengan logo baru yang 
merefleksikan perkembangan business 
process sebagai LKP. Visualisasi logo 
baru juga diharapkan menggambarkan 
peran utama KPEI yang dinamis dan 
profesional.

Logo Baru Mempertegas 
Transformasi KPEI  
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jelang usia 25 tahun dilakukan secara menyeluruh mu-
lai dari visual logo hingga business scope Perusahaan. 

“Logo ini juga menggambarkan bahwa cakupan 
bisnis KPEI tidak hanya pasar modal tetapi juga ingin 
berperan dengan level playing field yang lebih luas di 
pasar keuangan, salah satunya dengan berperan se-
bagai CCP OTC derivatif SBNT,” terang Sunandar. 

Logo baru KPEI kini memiliki visualisasi makna yang 
mendalam, yang menggambarkan bahwa setiap proses 
bisnis KPEI berjalan secara continue dan tertata dengan 

Logo baru 
menggambarkan 

bahwa cakupan bisnis 
KPEI tidak hanya 

pasar modal tetapi 
juga ingin berperan 

dengan level playing 
field yang lebih luas 
di pasar keuangan.

Sunandar

PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia 
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baik. Branding IDClear yang melekat 
pada logo baru diharapkan dapat men-
jawab kebutuhan penyebutan yang 
lebih lugas, mudah diingat, dan mere-
fleksikan peran utama KPEI sebagai 
lembaga kliring dan penjaminan. 

Selain itu, tulisan IDClear bertujuan 
memberi nuansa lebih global karena 
ID merupakan kode internasio nal dari 
negara Republik Indonesia. Kata Clear 
juga mempertegas peran perusahaan 
sebagai lembaga kliring yang juga 
melayani kepentingan investor glo-
bal. Meski demikian, nama PT Kliring 
Penjaminan Indonesia tetap disemat-
kan untuk mempertegas posisi nya se-
bagai Perusahaan Indonesia dan untuk 
memudahkan brand recall KPEI. 

Melengkapi logo, ada 
tagline ”Secure and Ef-
ficient”. Direktur Utama 
KPEI, Sunandar menga-
takan, tagline ingin men-
egaskan corporate identi-
ty KPEI yang baru. Tagline 
ini ingin mempresenta-
sikan layanan kliring dan 
penjaminan penyelesaian 
transaksi bursa serta Cen-
tral Counterparty berjalan 
se makin profesional, efisi-
en, dan terpercaya. 

Tagline itu juga menggambarkan 
komitmen KPEI sebagai LKP dengan 
memberikan rasa nyaman dan aman 
bahwa seluruh proses kliring dan pen-
jaminan akan tuntas pada waktunya. 
“Walaupun proses di pasar modal mu-
lai dari order transaksi sampai penyele-
saian itu memiliki alur cukup panjang, 
KPEI memastikan bahwa seluruh pro-
ses berjalan efektif. Efektif itu artinya 
semua proses itu berjalan transparan 
dan akuntabel untuk semua pihak,” 
tegas Sunandar. 

Perubahan logo dan tagline, me-
nurut Sunandar, juga menggambarkan 
ada peningkatan komitmen KPEI untuk 
berperan lebih luas di ling kup industri 
money market, terutama saat peran 
CCP untuk Transaksi Derivatif SBNT 
OTC secara definitif direstui Bank Indo-
nesia. Untuk menjalankan peran baru 
ini, pada Agustus tahun lalu KPEI te lah 
mendapatkan izin prinsip untuk mem-
persiapkan diri menjelang peng ajuan 
izin usaha. “Bank Indonesia te lah mem-
buat kita lebih yakin untuk mening-
katkan komitmen untuk benar-benar 
berperan sebagai CCP untuk Transaksi 

A R T I K E L  U TA M A

Derivatif SBNT OTC,” terang Sunandar. 
Perluasan peran seperti ini, me nurut 

Sunandar, sangat lazim di dunia interna-
sional. Melalui transformasi ini, KPEI juga 
membuka diri untuk perluasan usaha 
lebih lanjut, mengikuti kebutuhan pasar 
yang terus berkembang. Yang terdekat 
adalah perluasan pasar derivatif SBNT 
dari saat ini rupiah ke mata uang asing. 

Bahkan, kata Sunandar, KPEI pun su-
dah mempersiapkan peran kliring dan 
penjaminan untuk sistem perdagangan 
alternatif. Peran ini untuk mendukung 
kliring dan penjaminan transaksi obligasi 
di luar Bursa. Perusahaan siap mengikuti 
arahan dan kebijakan yang akan ditetap-
kan OJK nanti. 

Corporate Secretary KPEI Reynant Hadi 
menambahkan, secara 
visual, pada logo baru 
KPEI terdapat lingkaran 
yang menggambarkan 
kesinambung an proses 
kerja KPEI sebagai lem-
baga kliring dan penjam-
inan baik di pa sar pasar 
modal dan pa sar keuan-
gan. Ada pula tampilan 
segitiga sebagai visualisa-
si dari clarity arrow yang 
mempertegas peran KPEI 
sebagai lembaga kliring 

dan penjaminan yang terpusat. “Ini meng-
gambarkan bahwa setiap hari ada jutaan 
transaksi yang bisa datang dari mana saja, 
tetapi proses kliring dan penyelesaiannya 
terpusat di KPEI,” ujar Reynant Hadi. 

Sedangkan dari sisi warna, tampak 
menonjol warna abu-abu dan merah. 
Menurut Reynant Hadi, warna abu-abu 
melambangkan profesionalisme kerja 
KPEI sebagai LKP. Sedangkan warna me-
rah dengan gradasi menunjukkan peran 
KPEI yang dinamis terus berinovasi dalam 
layanan, termasuk perluasan peran di 
pasar keuangan, sejauh diamanatkan un-
dang-undang maupun otoritas.

Proses rebranding melewati bebe-
rapa tahapan mulai dari pengkajian 
brand, analisis internal dan eksternal, 
studi industri dan benchmarking, sampai 
tahap pengembangan strategi branding. 
Seluruh tahapan dilewati secara intens 
mulai dari wawancara, focus group dis-
cussion dengan pihak kompeten. Terma-
suk melibatkan Otoritas Jasa Keuangan, 
Bank Indonesia, PT Bursa Efek Indonesia, 
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, Ang-
gota Kliring, Bank Kustodian, serta meli-
bat karyawan KPEI.F [TIM rEdAKSI]
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Tagline ”Secure 
and Efficient”. 
menggambarkan 
komitmen KPEI 
sebagai LKP dengan 
memberikan rasa 
nyaman dan aman 
bahwa seluruh 
proses kliring 
dan penjaminan 
akan tuntas pada 
waktunya. 

Pada Newsletter Edisi II 2021, 
KPEI telah menjalankan bebera-
pa milestone pada kuartal II 2021 
antara lain: Perubahan logo per-
usahaan yang bertujuan untuk 
menyegarkan identitas perusa-
haan agar selaras dengan perkem-
bangan bisnis kedepan dan untuk 
meningkatkan citra perusahaan  
kepada pelaku pasar modal dan 
pasar keuangan secara keseluruh-
an. Dalam pengembangan bisnis 
CCP SBNT, KPEI juga telah melak-
sanakan webi nar terkait implemen-
tasi CCP SBNT kepada pelaku pasar.

KPEI juga telah mengembang-
kan fasilitas pelatihan secara on-
line berupa e-Learning, untuk 
memudahkan karyawan dalam me-
lakukan pembelajaran atas ilmu-
ilmu yang diperlukan untuk men-
jalankan tugasnya di perusahaan. 

Kami harap KPEI Newsletter 
Edi si II 2021 dapat memberikan in-
formasi serta wawasan baru bagi 
para pembaca sekalian. Sehat sela-
lu dan salam hangat.

Salam Semangat,
Redaksi
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KPEI menggelar sosialisasi awal bagi para pelaku 
pasar untuk membangun awareness atas rencana 

Penerapan Lembaga Central Counterparty (CCP) untuk 
Transaksi derivatif Suku Bunga dan nilai Tukar Over-the-

Counter (SBnT OTC) di Indonesia.

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

una membangun awareness dan 
kesiapan para pelaku pa sar atas 
rencana Penerapan Lem baga 

Central Counterparty (CCP) untuk Tran-
saksi Derivatif Suku Bunga dan Nilai 
Tukar Over-the-Counter (SBNT OTC) di 
Indonesia, PT Kliring Penja min an Efek 
Indonesia (KPEI) menggelar webinar 
bertema “Implementasi Central Coun-
terparty Untuk Transaksi Derivatif Suku 
Bunga dan Nilai Tukar Over-the-
Counter”.

Kegiatan KPEI yang di du kung 
Otoritas Jasa Keuang an (OJK) 
dan Bank Indonesia itu diada-
kan pada tanggal 29 April 2021 
dengan mengundang sejumlah 
narasumber dari regulator, CCP 
luar negeri maupun pelaku pasar 
(domestik dan luar negeri).

Direktur KPEI Iding Pardi, 
mengatakan, webinar ini me-
rupakan bagian dari kegiatan 
sosialisasi tentang implementasi 
CCP SBNT di Indonesia, dimana 
KPEI bertindak sebagai CCP nya. 
“Ini merupakan sosialisasi awal 
bagi para pelaku pasar,” ujarnya.

Sebelumnya, KPEI telah mendapat-
kan persetujuan prinsip dari Bank In-
donesia pada tanggal 13 Agustus 2020 
sebagai CCP untuk Transaksi Derivatif 
SBNT OTC. 

Bank Indonesia (BI) memberikan 
batas waktu maksimal dua tahun un-
tuk KPEI dapat mengajukan izin usa-
ha sebagai persyaratan CCP Transaksi 
Derivatif SBNT OTC. Terkait hal ini, KPEI 
berencana mengajukan permohonan 
izin usaha kepada BI pada akhir tahun 
2021 ini. 

Untuk dapat mengajukan izin usa-
ha tersebut, KPEI terus mempersiapkan 
berbagai dokumen pendukung dan 
melakukan pengembangan sistem pen-

MELEBIhI TArgET
Kegiatan webinar mendapat sam-

but an hangat dari peserta. Hal ini tercer-
min dari jumlah peserta yang mendaf-
tar mencapai 403 peserta. Jumlah itu 
melebihi target yang dicanangkan sebe-
lumnya maksimal 200 peserta.

Adapun narasumber dalam acara 
tersebut adalah Iding Pardi dari KPEI, 
Bahrudin mewakili OJK Perbankan, 
Donny Hutabarat dari Bank Indonesia 
dan Benny HW Aroeman dari praktisi 
perbankan.

Selain itu, ada juga Anuja Verma 
dari Citibank London dan Jacky Mak 
dari Hong Kong Exchanges and Clear-
ing Limited. Presentasi Bahrudin men-
fokuskan tentang peng aturan terha-

dap pelaku CCP SBNT, apa saja 
yang OJK Perbankan susun dan 
keluarkan terkait pengaturan 
perbankan sebagai pelaku di 
pasar SBNT. Sementara presen-
tasi Donny Hutabarat mengenai 
pengaturan CCP nya itu sendiri 
dan market nya.

Sebagai wakil dari KPEI, da-
lam webinar itu Iding Pardi mem-
berikan penjelasan mengenai 
kegiatan yang telah dilakukan 
KPEI dan langkah-langkah selan-
jutnya yang akan diambil hingga 
tercapainya implementasi CCP 
SBNT yang ditargetkan bisa live 
pada kuartal pertama 2022.

Terkait kesiapan sistem, Iding 
menjelaskan bahwa KPEI telah mem-
persiapkannya sejak tahun lalu. Ada 
sistem utama dan sistem pendukung. 
Untuk sistem utama, KPEI sudah memi-
liki sistem kliring SBNT yang juga 
didukung oleh sistem risk manage-
ment. Sistem ini juga akan terhubung 
ke Bank Indonesia. Jadi, ada sistem 
untuk interface dan gateway ke sistem 
di Bank Indonesia juga sistem yang ter-
hubung ke pelaku.

Sistem utama dan sistem risk mana-
gement itu sudah masuk tahap peng-
ujian. Sementara sistem untuk ke Bank 
Indonesia dan pelaku sedang dalam 
tahap persiapan.

Sedangkan wakil dari Hong Kong 

G

Webinar CCP SBNT

Momentum Layanan Baru KPEI 
di Industri Keuangan

dukung serta berkoordinasi dengan 
berbagai pihak diantaranya regulator 
dan perbankan sebagai pelaku pasar 
derivatif.

Menurut Iding Pardi, CCP SBNT 
merupakan hal yang baru baik bagi 
KPEI maupun BI, karena transaksi bila-
teral yang terjadi saat ini tidak ada CCP 
nya, sehingga baik pihak KPEI maupun 
pihak BI juga pelaku perlu melakukan 

penyesuaian dan koordinasi.
“Ketika CCP SBNT ada, apa yang ha-

rus kami lakukan? begitu juga dengan 
regulator, apa yang harus dilakukan 
terkait aturannya dan lain sebagainya,” 
paparnya. Untuk itu, dalam webinar 
yang berlangsung setengah hari terse-
but, KPEI mengundang para stakehold-
er, mulai dari OJK Pasar Modal, OJK 
Perbankan, Bank Indonesia dan bank 
sebagai pelaku pasar.

Sebenarnya KPEI bisa saja fokus 
pada diri sendiri dalam penerapan CCP 
SBNT tetapi implementasi CCP SBNT 
adalah suatu yang baru, bukan hanya 
buat KPEI tapi juga buat market, teru-
tama pelakunya.
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Yuk Kita Lihat 
KeLAS Baru KPEI

Terobosan terus dibuat KPEI di masa pandemi. 
Salah satunya yang menarik, dan dibuat untuk 

meningkatkan kompetensi para karyawan adalah 
membuka KeLAS untuk belajar. Yuk kita tengok seperti 

apa bentuknya?

andemi Covid-19 yang masih 
melanda Indonesia tidak men-
jadi hambatan bagi PT Kliring 

Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) un-
tuk meningkatkan kompetensi para 
karyawannya.

Proses pembelajaran karyawan KPEI 
tetap dapat dilakukan yang akan di-
wujudkan melalui aplikasi KeLAS yang 
merupakan singkatan dari KPEI eLearn-
ing Assistant. Ini merupakan learning 
management system berbasis web dan 
mobile (IOS dan Android). 

Direktur KPEI, Iding Pardi, menga-
takan, aplikasi KeLAS merupakan me-
dia pembelajaran yang efektif dan 
efisien yang menyediakan materi pem-
belajaran dalam bentuk document, 
video, audio, games, kuis dan modul 
interaktif yang membuat proses pem-
belajaran dapat lebih menarik. 

“KeLAS menawarkan sistem pem-
belajaran yang user friendly dan fleksi-
bel, sehingga memungkinkan karyawan 
KPEI dapat belajar secara mandiri dima-
na saja dan kapan saja,” ujarnya. Sistem 
pembelajaran ini diluncurkan pertenga-
han tahun ini, sehingga bisa digunakan 

P oleh seluruh karyawan KPEI. Berbagai 
persiapan dilakukan sejak tahun 2020. 

Hingga akhir Juli, pengelola sistem 
telah merampungkan pengembangan 
sistem dan instalasi web, IOS dan An-
droid. Sedangkan untuk silabus dan 
materi, bahannya sudah mencapai le-
bih dari 50 %.

 Menurut Iding, penerapan sistem 
e-learning oleh KPEI sudah dimulai se-
jak tahun 2020 dengan persiapan-per-
siapan awal. Langkah pertama yang 
dilakukan adalah mempelajari konsep 
e-learning yang banyak diterapkan.

Setelah mempelajari sejumlah refe-
rensi, diketahui e-learning secara prin-
sip merupakan sarana pembelajaran 
yang sifatnya pengembangan berke-
lanjutan. Dengan pengembangan yang 
berkelanjutan ini, diharapkan memba-
wa proses pembelajaran di suatu or-
ganisasi yang secara bertahap dan ber-
tingkat akan terus berkembang.

Konsep ini juga diharapkan mem-
buat kemampuan individu dan organi-
sasi fokus pada peningkatan kompeten-
sinya yang didapat dari pembelajaran 
yang berkelanjutan itu.

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

Exchanges and Clearing Limited, Jacky 
Mak bercerita tentang pengalaman 
tentang penerapan CCP terhadap mar-
ket OTC derivatif SBNT yang sudah di-
terapkan di Hong Kong, dimana me-
reka sudah punya pasar sendiri yakni 
Hong Kong Exchanges and Clearing 
Limited. Anuja Verma berbagi cerita 
mengenai implementasi CCP OTC deri-
vatif dari persepsi pelaku.

Kegiatan webinar berjalan sangat 
interaktif. Banyak peserta yang meng-
ajukan beragam pertanyaan kepada 
narasumber, mulai dari bagaimana me-
kanisme transaksi derivatif kedepannya 
dengan adanya CCP baik itu mekanisme 
saat melakukan transaksi maupun me-
kanisme settlement transaksi hingga 
pertanyaan soal pengenaan margin un-
tuk transaksi derivatif .

Besarnya antusiasme peserta da-
lam webinar itu dikarenakan penting-
nya bagi pelaku untuk bisa melakukan 
kliring di KPEI. Pasalnya, kalau tidak 
melakukan kliring, mereka akan kena 
capital charge (kebutuhan modal) yang 
tinggi. Dengan begitu, bank-bank da-
lam kategori bank buku 2,3 dan 4 ke-
tika melakukan transaksi derivatif di 
SBNT, mereka harus melakukan kliring 
jika tidak ingin kena capital charge 
yang tinggi. 

Iding menjelaskan, jika ingin me la-
kukan kliring di KPEI, bank-bank terse-
but harus mendaftar terlebih dulu. 
Pendaftaran akan dibuka setelah KPEI 
mendapat izin usaha. 

“Dengan dapat izin usaha, artinya 
KPEI sudah bisa menjalankan opera-
sional kegiatannya termasuk menerima 
pendaftaran keanggotaan bank-bank 
itu sebagai anggota kliring,” paparnya.

LAngKAh KE dEPAn
Menurut Iding, setelah webinar 

ini, KPEI akan terus melakukan kegiat-
an-kegiatan lainnya untuk menso-
sialisasikan implementasi CCP SBNT di 
Indonesia. “Ini merupakan sosialisasi 
awal. Akan ada serangkaian kegiatan 
sosialisasi secara terus menerus,” ujar-
nya.

KPEI juga berencana melakukan 
serangkaian meeting dengan pelaku 
untuk berdiskusi lebih intens baik dari 
konsep bisnis maupun operasionalnya 
serta soal pengembangan sistemnya.F

[TIM rEdAKSI]
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Untuk proses pembelajaran ini 
maka dibutuhkan satu media atau tools 
yang menjembataninya.

“Maka kita mulai melakukan per-
temuan dengan seluruh divisi untuk 
meminta atau mendiskusikan silabus 
atau materi-materi. Apa saja yang per-
lu secara internal diketahui oleh paling 
tidak sebagian besar dari karyawan,” 
papar Iding.

Dari pendalaman diskusi dengan 
divisi, akhirnya didapatkan gambaran 
mengenai materi-materi atau poin 
pembelajaran yang dibutuhkan di 
dalam aplikasi itu. Mengacu pada ke-
giatan public training atau in house 
training serta sharing knowledge antar 
karyawan maupun dengan expert yang 
telah KPEI ikuti dan lakukan, akhirnya 
disimpulkan jika perusahaan memang 
membutuhkan sebuah konsep e-learn-
ing management system (LMS).

Menurut Iding, sebelum pandemi, 
jika KPEI ingin melakukan training 
terhadap karyawan agak terbatas ru-
ang lingkupnya. Training harus ke luar 
negeri jika topiknya soal CCP karena 
di luar negeri tidak begitu sulit untuk 
mendapatkan materi-materi yang di-
butuhkan KPEI.

Seiring dengan merebaknya wabah 
pandemi Covid-19 di seluruh dunia, ke-
giatan training tidak bisa dilakukan se-
cara offline. Dibutuhkan konsep pem-
belajaran secara online.

Iding mengatakan, LMS yang dibu-
tuhkan adalah yang memiliki fitur-fitur 
yang membuat bagaimana proses pem-
belajaran bisa berkelanjutan, mengelo-
la sistem pelatihannya secara sistematis. 

“Dengan alat baru kita bisa bela-
jar secara online dan mandiri dengan 
silabus yang telah ditetapkan,” ujar-
nya. Tentunya kegiatan itu juga harus 
didukung oleh teknologi informasi 
yang berbasis web yang saat ini makin 
berkembang sehingga kompleksitas 
yang terjadi saat ini bisa tertangani.

KOnTEn KeLAS
Sebagai unit kerja yang bertang-

gungjawab atas pengembangan fasili-
tas tersebut, Unit Sumber Daya Manu-
sia yang dipimpin oleh Yossy Oktoviany 
dibawah pimpinan Roni Gunardi selaku 
Kepala Divisi Sumber Daya Manusia 
dan Umum, disampaikan bahwa ma-
teri yang ditampilkan dalam aplikasi 
KeLAS disusun berdasarkan kebutuhan 
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seluruh karyawan. Materi-materi itu 
terlebih dulu diklasifikasikan  dengan 
mengacu pada soft kompetensi, bisnis 
dan operasional kompetensi. Setelah 
itu materi-materi itu dipecah berdasar-
kan sub.

 Penyampaian materi dikemas da-
lam beberapa media. Tidak hanya ber-
bentuk dokumen tetapi juga berupa 
power point, audio atau dengan video 
khusus seolah-olah si pembelajar bisa 
melihat dosennya.

Metode yang digunakan adalah 
grading. Dengan metode ini, karyawan 
baru harus belajar dari yang yang ba-
sic dulu, tidak bisa langsung ke ad-
vance. Jika sudah paham dan lulus tes, 
karyawan baru bisa ikut tahapan yang 
berikutnya. Untuk tahap awal, ada tiga 
grade yang diterapkan yakni basic, in-
termediate dan advance. 

Aplikasi KeLAS juga 
akan dilengkapi admin 
yang akan menetapkan 
assignment-assignment 
kepada karyawan. Misal-
nya “my assignment” 
yang dikeluarkan oleh di-
visi SDM untuk karyawan 
baru. Karyawan akan 
diminta untuk menyele-
saikan modul induction 
berupa pengenalan soal 
KPEI. 

My assignment nan-
tinya akan terhubung dengan email 
karyawan yang isinya perintah untuk 
menyelesaikan materi dalam kurun 
waktu tertentu. karyawan juga akan 
menjalani ujian dan mendapatkan ser-
tifikat. 

Namun ada juga materi yang bisa 
dipilih sendiri oleh karyawan yang ingin 
meningkatkan kemampuannya melalui 
materi-materi yang ada di dalam apli-
kasi KeLAS.“Mereka akan mendapat-
kan poin dari pembukaan materi itu,” 
jelas Iding.

Selain admin yang memiliki akses ke 
semua fitur dan fungsi LMS, di aplikasi 
KeLAS juga ada MSS (Manager Self Ser-
vice) dan ESS (Employee Self Service). 
MSS memiliki akses ke Dashboards dan 
Reports User Activity dari semua anggo-
ta timnya, agar manajer dapat meman-
tau semua aktivitas pembelajaran tim.

Sementara ESS memiliki akses ke 
semua fitur dan fungsi LMS sebagai 
Learner (karyawan yang melakukan 

pembelajaran). Untuk saat ini aplika-
si KeLAS hanya bisa digunakan oleh 
karyawan KPEI. Pengguna aplikasi itu 
akan mendapatkan username dan pass-
word.

RepOsitORy MATErI
Iding Pardi menyebut melalui 

e-learning ini ada repository dari ma-
teri-materi yang bisa dipelajari kapan 
saja dengan cara menyediakan ma-
teri yang sebelumnya disediakan oleh 
karyawan baik secara internal maupun 
secara eksternal. Dengan begitu materi 
bisa dibuka kapan saja dimana saja.

Sistem ini juga akan membantu 
pencapaian program personal develop-
ment plan KPEI, dimana ada target 
perkembangan individu karyawan 
yang harus dicapai karyawan setiap 
tahun. “Dengan adanya e-learning ini 

harapannya lebih mudah 
mencapai target kare-
na semuanya ada di situ 
secara online yang bisa 
dibuka kapan saja, dima-
na saja sesuai kebutuhan 
dan sesuai dengan kece-
patan daya belajar ma-
sing-masing karyawan,” 
ujarnya.

E-learning ini juga 
sangat membantu kare-
na di masa pandemi 
Covid-19 ini kesempatan 

untuk melakukan training secara of-
fline sangat terbatas. “Memang secara 
online terbuka lebar namun mencari 
materi yang sesuai kebutuhan tidaklah 
mudah,” jelas Iding.

Menurut Iding, ada tiga tantangan 
yang dihadapi pengelola. Tantangan 
pertama adalah bagaimana menye-
diakan materi yang lengkap karena 
melalui e-learning, karyawan belajar 
mandiri. Kedua, modul harus mudah 
dipahami, terstruktur, mudah dicari 
juga dengan keyword-keyword ter-
tentu.

Sedangkan tantangan ketiga ada-
lah bagaimana cara menarik karyawan 
untuk melengkapi konten-konten yang 
ada dalam aplikasi itu. “Mereka yang 
mau menyumbang materi dan meleng-
kapi konten-konten yang ada perlu dia-
presiasi dengan diberikan poin,” pung-
kas Direktur KPEI Iding Pardi.F

[TIM rEdAKSI]

KeLAS menawar-
kan sistem 
pembelajaran yang 
user friendly dan 
fleksibel, sehingga 
memungkinkan 
karyawan KPEI 
dapat belajar secara 
mandiri dimana
saja dan kapan saja.
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Sharing Session: BCM during Covid-19

Membangun ‘Awareness’ demi 
Keberlangsungan Bisnis 

Kelangsungan bisnis harus tetap berjalan meski 
dalam kondisi pandemi. Business Continuity 

Management sebagai suatu pengelolaan risiko 
kelangsungan usaha, telah dipersiapkan KPEI untuk 

menghadapi disrupsi yang dapat mengganggu 
operasional perusahaan. 

etahun telah berlalu, pandemi 
Covid-19 masih melanda dan 
tidak ada yang mengetahui 

kapan berakhirnya wabah ini. Namun 
hidup harus terus berjalan, begitupun 
dengan roda bisnis.  Bisnis penyeleng-
garaan transaksi Efek yang dijalankan 
oleh SRO (Self Regulatory Or-
ganization) harus berlangsung 
seperti biasa. PT Kliring Pen-
jaminan Efek Indonesia (KPEI)  
yang bertindak sebagai salah 
satu regulator di pasar mo dal 
harus memastikan layanan 
kliring dan penjaminan dapat 
berjalan normal walau dalam 
situasi pandemi COVID-19. 

Untuk itulah, KPEI terus 
me nerus membangun  kesa-
dar   an (awareness) di lingkung-
an internal KPEI terkait kon-
disi-kondisi tidak normal 
yang bisa saja terjadi, seperti 
pandemi ini. Awareness atas 
keberlangsung an bisnis atau Business 
Continuity Management (BCM) inilah 
yang mendorong diadakannya sharing 
session tentang BCM during Covid-19 
bagi seluruh karyawan KPEI. 

Sharing session setengah hari 
yang diadakan pada 28 Mei 2021 ini 
meng hadirkan pembicara yaitu Bapak 
Charles R. Vorst dari CRMS Indonesia 
guna mengajak seluruh karyawan KPEI 
untuk mulai mengetahui soal BCM da-
lam bentuk yang menarik. Kepala Di-
visi Manajemen Risiko Korporasi KPEI 
Listyarini Hikmaningrum mengatakan, 
sharing session ini merupakan imple-
mentasi dari amanah perusahaan ter-
kait manajemen kelangsungan usaha 
dimana salah satu kegiatannya adalah 
melakukan awareness kepada seluruh 
insan di KPEI. Karena awareness ini ada-

lah sebuah ajakan untuk memahami 
implementasi manajemen kelangsung-
an usaha kepada insan di KPEI, maka 
harus dikemas dalam bentuk menarik 
dan tidak membosankan. “BCM  ditu-
jukan untuk menjaga layanan peru-
sahaan agar tetap berjalan, meskipun 

ada gempa bumi, wabah, atau disaster 
lainnya. BCM ini juga memerlukan ker-
ja sama dari semua insan di KPEI,” pa-
par Listyarini. 

Dalam sharing session tersebut, 
KPEI mendapat banyak masukan dari 
pembicara dan juga dari para peserta 
mengenai BCM. Di kesempatan yang 
sama, pembicara juga menyampaikan 
pengalaman negara lain dalam meng-
hadapi kondisi pandemi covid-19 serta 
implementasi BCM. 

Ditambahkan Kepala Unit PRK KPEI 
Indriana Damayanti, salah satu tujuan 
penyelengaraan sharing session ini 
selain membangun awareness ada-
lah membagikan ilmu pengetahuan 
dengan harapan seluruh karyawan 
KPEI memiliki ilmu yang sama atau 
setara mengenai BCM. “Kesuksesan 

implementasi BCM adalah jika seluruh 
karyawan memiliki ilmu yang sama. Sa-
ma-sama memiliki BCM, sehingga pe-
mahaman KPEI soal BCM menjadi lebih 
sempurna,” ungkap Indriana. 

Untuk diketahui, BCM merupakan 
suatu perangkat dalam pengelolaan 
risiko yang KPEI persiapkan dan akan 
diaktifkan saat terjadi kondisi darurat/
bencana yang mengganggu operasio-
nal perusahaan. Saat terjadi masalah 
yang bisa berupa pandemi, bencana 
alam, peretasan, atau apapun yang 
mengganggu operasional perusahaan, 
maka fungsi BCM diaktifkan. KPEI 
sendiri secara reguler melakukan si-

mulasi BCM untuk menghadapi 
kon disi darurat/bencana yang 
melibatkan tim BCM yang be-
rasal dari beberapa divisi KPEI. 

Indriana melanjutkan, ha-
rap  annya melalui awareness 
ini, KPEI memiliki informasi 
secara umum mengenai strate-
gi yang harus dipersiapkan. 
“Harapannya perusahaan me-
mahami dalam kondisi pan-
demi harus melakukan apa 
dan strategi apa yang harus 
dipersiapkan lagi setelah pan-
demi berakhir atau era post 
pandemic,” papar Indriana. 
Menurut Indriana, BCM sendi-

ri banyak memuat unsur perencanaan 
dan pengelolaan risiko. Se hingga, jika 
terjadi kejadian yang tidak diinginkan, 
maka perusahaan sudah memiliki ren-
cana yang dijalankan agar bisnis tetap 
berjalan. 

Oleh karena itu, selain memba ngun 
awareness, KPEI juga rutin mengada-
kan simulasi terhadap bencana-ben-
cana yang mungkin terjadi dan yang 
berpotensi mengganggu bisnis. “Kare-
na BCM itu bicara soal plan, kadang 
saat kejadian bisa jadi jauh dari plan. 
Untuk wabah ini sebelumnya kita be-
lum pernah mengadakan simulasi. 
Skenario simulasi dipilih berdasarkan 
gangguan/bencana yang sering terja-
di di beberapa waktu terakhir,” tutur 
Indriana.F 

[TIM rEdAKSI]

S

P R O f I L
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Cerita Para Purnabakti KPEI

di usia 56 tahun, karyawan KPEI akan memasuki 
usia pensiun. Bagaimana para purnabakti KPEI 

menjalani masa pensiunnya?

enjelang masa pensiun, ca-
lon purnabakti biasanya 
akan menghadapi sejumlah 

tan tangan baru. Aktivitas bekerja di 
kantor yang sebelumnya rutin dilaku-
kan, nantinya tidak ada lagi. Di PT Kli-
ring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) 
sendiri secara aturan, karyawan akan 
masuk usia pensiun pada usia 56 tahun. 
Dan, menjelang usia 56 tahun tersebut, 
KPEI te lah mempersiapkan sejumlah 
program bagi calon karyawan purna-
baktinya. KPEI memiliki program khu-
sus untuk calon pensiunan yang dise-
but Program MPP atau Masa Per siapan 
Pensiun. 

Dalam program MPP ini, KPEI mem-
beri bonus untuk menunaikan ibadah 
keagama an ke tanah suci bagi setiap 
karyawan menjelang pensiun. KPEI 
juga memfasilitasi pelatihan memulai 
usaha dengan cara observasi langsung 
terkait praktik wirausaha yang dimi-
nati. Dalam program yang sama, KPEI 
juga memberikan opsi atau pilihan se-
lama dua bulan sebelum masa pensiun 
untuk karyawan beristirahat, namun 
tetap mendapatkan gaji. 

Diakui oleh karyawan yang sudah 
purnabakti, program MPP, sangat ber-
manfaat dan perlu dilanjutkan. Salah 
satu karyawan yang baru saja pensi-
un pada 1 Desember 2020 lalu, Kar-
yono, mengakui karyawan perlu diberi 
bekal agar bisa tetap produktif meski 
tidak bekerja lagi. Program training 
yang diberikan KPEI, menurutnya, ha-
rus tetap dilanjutkan ke calon-calon 
purnabakti lainnya. Pria yang telah 
mengabdi lebih dari 20 tahun di KPEI 

ini, menceritakan pengalaman priba-
dinya saat ia dan istri diundang untuk 
mengikuti pelatihan wirausaha. “Kami 
diajarkan cara berbisnis seperti ternak 
sapi, ternak kambing, dan budidaya 
jamur. Kita dapat memilih minat kita. 
Kebetulan saya dapat di Yogyakarta,” 
kisah pria yang sebelumnya menjabat 
sebagai Kepala Unit Keuangan pada 
Divisi Keuangan Akuntansi di KPEI ini.

Ditambahkan Iwan Kusmayadi 
yang juga mengikuti program pela-
tihan wirausaha yang sama, dirinya 
mendapatkan banyak pengetahuan 
terutama dari pengala-
man pengusaha yang 
merintis usahanya dari 
nol. “Dari ketiga jenis 
pelatihan wirausaha itu, 
bisa kita sharing ilmu 
yang didapat dari pem-
belajaran di kelas dan 
pengalaman langsung 
di peternakan dan bu-
didaya jamur. Buat saya 
training ini banyak be-
nefit-nya,” papar Iwan 
yang resmi purnabakti pada 1 Maret 
2021 lalu.

Iwan sendiri telah memulai wirau-
saha se be lum masa purnabaktinya 
usai. Bersama keluarga, ia merintis 
bisnis rotinya. Menurutnya, pelatihan 
pada masa MPP tersebut bermanfaat 
baginya dalam menjalankan usahanya. 
Teruta ma, dari sisi manajemen bisnis 
dan karyawan yang akhirnya ia adopsi 
pada bisnis rotinya. “Saya pri badi ber-
pendapat kalau mau pensiun alangkah 
baiknya sebelum pensiun kita sudah 

mulai coba-coba berbisnis, berdagang, 
atau investasi. Dua sampai tiga tahun 
sebelum pensiun kita sudah harus mu-
lai itu,” papar pria yang sebelumnya 
bertugas di divisi Operasional Tekno-
logi Informasi. 

Sementara Rusmana, salah satu 
purnabakti yang sebelumnya menjadi 
staf di unit Analisa Risiko pada Divisi 
Penjaminan dan Pengelolaan Risiko 
KPEI, mengatakan pelatihan saat MPP 
tersebut sangat bermanfaat. Namun, 
ia sendiri belum bisa menerapkan ilmu 
wirausaha yang didapatnya. Menurut-
nya, pandemi Covid-19 menjadi ham-
batan terbesarnya. “Mungkin baiknya 
karyawan yang akan pensiun diberi 
program magang di suatu perusahaan 
dengan bantuan lobi KPEI ke perusa-
haan tersebut untuk belajar. Kami ada 
waktu dua bulan itu dan waktu itu bisa 
dimanfaatkan untuk magang,” saran 
Rusmana. 

Sedangkan Karyono menya ran-
kan agar KPEI mendirikan koperasi 
karyawan yang ang gota nya karyawan 
aktif dan mantan karyawan KPEI. 
Sependapat de  ngan Karyono, Rus-
mana me nambahkan nantinya di 
kope rasi tersebut yang dijual adalah 

produk-produk dari an-
ggota ko perasi itu sendi-
ri. “Kalau ada kope rasi, 
maka yang ditam pung 
adalah pro duk-produk 
dari kar   ya  wan dan 
mantan kar yawan KPEI. 
Ko perasi ini bisa mem-
beri kesempatan buat 
karyawan menjelang 
pen siun untuk menjadi 
pengurus ko perasi agar 
belajar ma   najerialnya,” 

kata Rus mana. 
Ketiganya berharap program-pro-

gram yang baik untuk karyawan 
diteruskan dan makin ditingkatkan. 
Sebagai penutup, Karyono menyaran-
kan kepada para calon purnabakti 
agar mulai menurunkan taraf hidup 
agar tidak besar pasak daripada tiang. 
“Nikmati saja masa pensiun dan usa-
hakan ja ngan post power syndrome 
karena ada permulaan, pasti ada akhir. 
Jadi tidak perlu panik,” tambah Rus-
mana.F [TIM rEdAKSI]

M

Program Masa 
Persiapan 
Pensiun sangat 
bermanfaat dan 
perlu dilanjutkan. 
Karyawan perlu 
diberi bekal agar 
bisa tetap produktif 
meski secara formal 
tidak bekerja lagi. 

P R O f I L

Iwan Kusmayadi rusmana Karyono
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Penggunaan (RP) Biaya (RP)

Total Penggunaan  218.270.065.598.100,00  3.686.600.645,20 

Rata-Rata Bulanan  36.378.344.266.350,00  614.433.440,87 

Rata-Rata Harian  1.818.917.213.317,50  30.721.672,04 

FASILITAS intRAdAy

Data sampai dengan 30 Juni 2021

TiPe PRoduk FRekuensi 
(kali)

Volume 
(konTRak) nilai (RP)

Index futures 658 1.278 2.795.250.000
Indonesia Government 
Bond futures - - -

TrAnSAKSI dErIVATIF

Periode April-Juni 2021

Data sampai dengan 30 Juni 2021

PEnYELESAIAn TrAnSAKSI BurSA
TrAnSAKSI BurSA PEnYELESAIAn TrAnSAKSI BurSA EFISIEnSI

FrEKuEnSI 
(KALI)

VOLuME 
(LEMBAr)

nILAI 
(rP)

VOLuME 
(LEMBAr)

nILAI 
(rP)

VOLuME 
(%)

nILAI 
(%)

Total 149.463.988 2.424.126.878.040 1.613.897.115.699.080 670.287.224.600 534.734.012.188.300 69,05 63,22

Tertinggi harian 2.009.302 35.957.752.529 28.241.601.708.495 8.067.681.900 8.299.570.449.600 78,80 76,20

Rata-rata harian 1.245.533 20.201.057.317 13.449.142.630.826 5.585.726.872 4.456.116.768.236 68,12 61,34

Terendah harian 822.369 11.427.749.577 7.593.097.094.644 3.540.498.600 3.126.021.504.300 58,71 49,22

Data sampai dengan 30 Junii 2021

aCs Jumlah ak
(aCs)

Volume (lemBaR) nilai (RP) ak 
seRah

ak 
TeRima

Total  133.234.600  73.751.364.500  19  83 

Tertinggi  60.000.000  26.809.640.000 1 32

Rata-rata  7.012.347  3.881.650.763 1 4

Terendah  100  12.750 1 1

AlteRnAte CAsh settleMent (ACS)

Data sampai dengan 30 Juni 2021

POSISI dAnA JAMInAn
Jenis PasaR nilai (RP) PeRsenTase

Ekuiti 3.694.656.609.390,00 63,28%

Derivatif-Kontrak Berjangka 599.645.628,00 0,01%

Surat Utang 1.087.103,00 0,00%

Hasil Pengelolaan Dana Jaminan 
Ekuiti, KBIE dan Obligasi 2.143.065.812.474,35 36,71%

Total 5.838.323.154.595,35 100,00%

nILAI (rP)

Cadangan Jaminan 158.371.226.643,00

POSISI CAdAngAn JAMInAn

Data per 30 Juni 2021

Jenis insTRumen nilai agunan (RP) PeRsenTase
Bank Garansi 2.036.172.164.000,00 36,56%
Deposito 2.577.668.449.582,49 46,28%
Dana Minumum Kas 945.622.047.795,25 16,98%
Saham Bursa 9.800.000.000,00 0,18%

Total 5.569.262.661.377,74 100,0%

KOMPOSISI AgunAn OFFline

Data per 30 Juni 2021

Jenis insTRumen nilai agunan PeRsenTase 
Uang 1.166.455.633.298 5,962%
Saham 18.049.799.534.420 92,25%
Obligasi 350.009.506.621 1,79%

Total 19.566.264.674.338,80 100,00%

KOMPOSISI AgunAn Online 

Data per 30 Juni 2021

TrAnSAKSI PInJAM MEMInJAM EFEK

Bulan
ToTal  RaTa-RaTa haRian Jumlah 

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

Januari 36.388.607.500,00  255.754.500,00 46  1.173.826.048,39  8.250.145,16 31

februari 10.930.464.500,00  3.015.700,00 19 390.373.732,14 107.703,57 28

Maret 1.160.581.200,00  389.400,00 10 37.438.103,23 12.561,29 31

April 3.580.384.000,00  1.526.400,00 9 119.346.133,33 50.880,00 30

Mei 124.678.600,00  25.800,00 6 4.021.890,32 832,26 31

Juni 8.933.001.300,00  11.925.900,00 12 297.766.710,00 397.530,00 30

Total 61.117.717.100,00 272.637.700,00 102 337.666.945,30 1.506.285,64 181

S TAT I S T I K


